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للمو�سيقى ت��أث�ير �ساحر ،ق��د ال ت��درك �أهميته عندما ت�ستمع �إىل
�أغنيتك املف�ضلة ،لكن احلقيقة �أن ذل��ك ال�ت��أث�ير يتعدى حلظات
اال�ستمتاع فقط ،وي�صل �إىل ا�ستخدامات عالجية فعالة.
وبح�سب تقرير جديد ملوقع "كونفرزا�شن" ،فقد ثبت �أن الغناء �أو
العزف على �آل��ة مو�سيقية �أو حتى اال�ستماع �إىل املو�سيقى ،ين�شط
العديد من مناطق الدماغ ،التي تتحكم يف الكالم واحلركة والإدراك
والذاكرة والعاطفة ،وغالبا يتم كل ذلك يف الوقت نف�سه .
كما ت�شري العديد من الدرا�سات �إىل �أن املو�سيقى ميكن �أن تزيد منو
اخلاليا الدماغية ،مما قد ي�ساعد الدماغ على �إ�صالح نف�سه.
يبقى الأمر الأكرث �إثارة لالهتمام هو الت�أثري الذي ميكن �أن حتدثه
املو�سيقى يف احلاالت التي قد ال يعمل فيها الدماغ كما ينبغي.
على �سبيل املثال ،تظهر الدرا�سات �أنه بالن�سبة للأ�شخا�ص امل�صابني
مبر�ض �ألزهامير ،ميكن للمو�سيقى يف كثري من الأحيان �أن تثري رد
فعل ،مما ي�ساعد املر�ضى على الو�صول �إىل الذكريات التي فقدوها
�سابقا.
هناك �أي�ضا �أدلة على مر�ضى عانوا من تلف يف الدماغ وفقدوا القدرة
على الكالم ،وال يزال ب�إمكانهم الغناء عند ت�شغيل املو�سيقى.
ونظرا للت�أثري القوي للمو�سيقى على الدماغ ،يبحث العلماء فيما
�إذا كان ميكن ا�ستخدامها لعالج العديد من احلاالت الع�صبية ،مثل
ال�سكتة الدماغية �أو مر�ض باركن�سون �أو �إ�صابات الدماغ .و�أحد هذه
العالجات قيد التحقيق حاليا ملعرفة �إمكانية ا�ستخدامها من عدمها،
تعرف با�سم "العالج باملو�سيقى الع�صبية".

م�صنعو الأحذية يدويا
يكافحون للحفاظ على مهنتهم
كان يطلق عليه لقب "ملك الأحذية" ...لكن بعد عقود من ت�صميم
الأح��ذي��ة مللوك و�أم�ي�رات ووزراء ون��واب و�أع �ي��ان وت�صنيعها يدويا،
يخ�شى جميل قبطي ال�ب��ال��غ م��ن ال�ع�م��ر  90ع��ا ًم��ا م��ن �أن تق�ضي
الأحذية امل�ستوردة على حرفته.
ويقول القبطي ال��ذي يعد �أق��دم �صانع �أحذية يف الأردن وال��ذي بد�أ
مبزاولة احلرفة عام  1949عندما كان يف الثامنة ع�شرة من العمر،
لوكالة فران�س بر�س" ،بد�أنا نفقد زبائننا الواحد تلو الآخر ونخ�سر،
حتى و�صل بنا احلال �إىل �إغالق ثالثة حمال لعر�ض وبيع الأحذية
التي ن�صنعها".
وي�ضيف وهو جال�س يف ور�شته يف منطقة اجلوفة ال�شعبية يف و�سط
عمان ي��راق��ب بنظرات حزينة خم�سة عمال ه��م �آخ��ر م��ن تبقى من
م�ؤ�س�سته ال�ت��ي ك��ان��ت م��زده��رة ي��وم��ا م��ع  42ع��ام�لا" ،يف ال�سنوات
اخلم�س الأخرية ،بد�أت مهنتنا بالرتاجع �أمام �سيل الأحذية الرخي�صة
امل�ستوردة التي �أغرقت بها الأ�سواق".
ويتذكر القبطي ال��ذي ك��ان ي�شارك كل ع��ام يف معار�ض الأح��ذي��ة يف
بولونيا يف �إيطاليا وفرن�سا ،كيف التقى بامللك الراحل احل�سني بن
طالل يف معر�ض لل�صناعات املحلية نظم يف اجلامعة الأردن�ي��ة عام
 1961ف�أهداه �أربعة �أزواج من الأحذية التي "�أعجب بها كثريا".
وي�شري على �شا�شة هاتفه اىل �صورتني بالأ�سود والأبي�ض يقول �إنها
من ال�ستينات يظهر فيهما مع امللك الراحل يف املعر�ض ويف منا�سبة
ر�سمية .ثم يروي "بعدها ،واظبت وملدة  35عاما على �صنع �أحذية
امل�ل��ك ال��راح��ل ال ��ذي ك��ان ي�ح� ّ�ب الأح��ذي��ة الكال�سيكية ذات اللون
الأ�سود".
وي�ضيف بفخر "كان يدعوين يف الأعياد واملنا�سبات وعلى الفطور يف
رم�ضان ،ومنحني و�سام اال�ستقالل تكرميا مل�سريتي الطويلة".

م�صر ..حب�س الع�شرات
بق�ضية بلطجة
�أم � ��رت ال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة يف م���ص��ر م�ساء
�أم ����س الأول الأح ��د بحب�س  34متهما،
كما قررت �ضبط و�إح�ضار � 14آخرين يف
واقعة جتمهر وبلطجة �شهدتها حمافظة
دمياط �شمايل القاهرة.
وتعود �أحداث الواقعة �إىل يوم  18نوفمرب
اجل��اري ،حينما جتمهر �أهل �شاب مقتول
�أم��ام منزل املتهم بقتله ،حاملني �أ�سلحة
بي�ضاء وم ��واد ق��اب�ل��ة ل�لا��ش�ت�ع��ال ،بق�صد
التعدي على �أهل املتهم وحتطيم منزلهم
و�إ�ضرام النار به انتقاما لفقيدهم .وحينما
انتقلت قوة من ال�شرطة لف�ض التجمهر،
ه���ش��م امل �ت �ه �م��ون زج� ��اج � �س �ي��ارات خا�صة
وواجهات بع�ض املحال التجارية ،وتفرقوا
يف ال�شوارع املجاورة مثريين الرعب بني
ال�سكان ،ثم قطعوا طريقا عموميا ي�ؤدي
�إىل ال�ط��ري��ق ال ��دويل ال�ساحلي الوا�صل
مل �ح��اف �ظ��ة ب��ور� �س �ع �ي��د ،ب �ق �ط��ع خ�شبية
وح �ج��ارة .كما �أ�شهر املتهمون �أ�سلحتهم
ال�ب�ي���ض��اء وت �ع��دوا ع�ل��ى بع�ض ال�سيارات
امل��ارة بالطريق ،وحينما طاردتهم قوات
ال�شرطة ق��ذف��وه��ا ب��احل�ج��ارة ومت ��ادوا يف
ا��س�ت�ع��را���ض ال �ق��وة وال�ب�ل�ط�ج��ة ،ورف�ضوا
نداءات الأمن لهم بالتوقف عن ذلك.
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املو�سيقى ..عالج �سحري
بعد �إ�صابات الدماغ
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هل يجوز للأم امل�صابة
بكورونا �أن تر�ضع مولودها؟

«�أ�شرية» ميزج
بني الأ�سطورة
والواقع املعا�صر

احذر� ..أطعمة غنية بالألياف �سلبياتها
تفوق فوائدها �أكرث مما تعتقد

ين�سب الف�ضل ملعظم الأطعمة الغنية بالألياف يف حت�سني التغذية
واحلفاظ على الطاقة وامل�ساعدة يف �إنقا�ص ال��وزن والكثري من
الفوائد ال�صحية .لكن ات�ضح �أن بع�ض الأطعمة ،التي حتتوي على
�ألياف ،ميكن �أن يكون لها خ�صائ�ص �سلبية متعددة �أو �آثار جانبية
تتخطى الفوائد التي توفرها؛ وال��ت��ي ين�صح اخل�براء
بالتقليل من تناولها لأنها على �سبيل املثال رمبا ت�ؤدي �إىل
زيادة يف قيا�سات حميط اخل�صر ،بح�سب ما ورد يف تقرير
ن�شره موقع .Eat This Not That
 .1خمبوزات مع "�ألياف م�ضافة"
تقول �سارة جني بيدويل ،اخت�صا�صية تغذية يف نا�شفيل
وم�ؤلفة كتاب � ،Schedule Me Skinnyإن بع�ض
ال���ش��رك��ات ت�سعى ل�ل�تروي��ج ملنتجاتها بطريقة خمادعة،
حيث تقوم مبحاولة �إقناع امل�ستهلك ب�أن الوجبات ال�سريعة
مفيدة �صح ًيا ،بل ويتعمدون ،من الناحية النف�سية� ،إيهام
امل�ستهلك ب�أن تناول املزيد من املنتجات مدعمة بالألياف
العالية ميكن �أن تكون �أف�ضل ل�صحتهم .وعلى �سبيل املثال،
تقول بيدويل �إن املخبوزات امل�ضاف �إليها �ألياف ال تقدم
مزيدا من الفوائد ال�صحية باملقارنة بنظرياتها اخلالية
من الألياف.

املعاجلة" .وتن�صح فونك باالكتفاء بتناول اجلنب القري�ش
الأ�سا�سي (بدون �إ�ضافات ا�صطناعية �أو �ألياف) ،لأن املنتج
امل�ضاف �إليه �أل�ي��اف طبيعية ي�ستلزم �أن ت�شتمل مكوناته
على حليب وكرمية وملح مع تغطيته بتوت خمتلط".

 .5ع�صري فواكه غني بالألياف
بينما ميكن �أن يتم احل�صول على بع�ض الألياف وفيتامني
 Cمن الع�صري املدعم بالإ�ضافات� ،إال �أن ال�سلبيات تفوق
الفوائد  -خا�صة عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن .تو�ضح
�ألك�سندرا ميلر ،اخت�صا�صية التغذية يف �شركة ميديفا�ست:
"عندما يتعلق الأم��ر بفقدان ال��وزن ،ف�إنه يجب تناول
الأطعمة التي متنح �شعورا بال�شبع ،بحيث تقل احتمالية
الإفراط يف تناولها الح ًقا"� .أوقية �أو ن�صف كوب .وتن�صح
� .2شوفان �سريع الطهي
�إن عبوات دقيق ال�شوفان الفوري �أو �سريع الطهي ُتعترب ميلر ب�أنه بدلاً من تناول م�شروب به � 180سعرة حرارية
ً
فخا .تو�ضح ليزا ه��امي ،اخت�صا�صية تغذية �أمريكية �أنه و 45غ��رام��ا م��ن ال �ك��رب��وه �ي��درات ،مي�ك��ن ��ش��رب امل ��اء مع
على الرغم من �أن ال�شوفان من �أكرث الأطعمة ال�صحية� ،إ��ض��اف��ة النكهة ع��ن ط��ري��ق الأع���ش��اب ال�ط��ازج��ة والفواكه
�إال �أن ال�شوفان �سريع التح�ضري غال ًبا ما يكون حمم ً
ال واخل�ضراوات.
بال�سكر امل�ضاف وامل�ل��ح والأل ��وان اال�صطناعية .وت�ضيف
هامي" :يحتوي ال�شوفان �سريع الطهي � ً
أي�ضا على م�ؤ�شر  .6فاكهة جمففة
ن�سبة ال�سكر يف الدم �أعلى ،مما يعني �أنه يت�سبب يف ارتفاع ت �ق��ول ه� ��امي� :إن "الفواكه امل�ج�ف�ف��ة م�ل�ي�ئ��ة بالعنا�صر
ن�سبة ال�سكر يف ال��دم ب�سرعة  -وه��و م�صدر قلق خا�ص ال�غ��ذائ�ي��ة ،ول�ك��ن م��ن ال�سهل ج �دًا تناولها ب�شكل مفرط
وتكمن اخلطورة يف حمتواها املرتفع للغاية من ال�سكر".
ملر�ضى ال�سكري".
وتن�صح ب�أنه ميكن "بد ًال من ذلك ،اختيار الفاكهة الطازجة
الكاملة ،والتي �ستمنح �شعورا بال�شبع لفرتة �أط��ول حيث
 .3خبز �أ�سمر
يوجد ح��وايل  1.9غ��رام م��ن الأل�ي��اف لكل �شريحة خبز ميكن تناول كمية كبرية منها بدون الت�أثري على الوزن".
�أ�سمر ،لكنها ت�ؤدي لزيادة الوزن .يعلق دكتور ت�سنيم بهاتيا،
املعروف � ً
أي�ضا با�سم "دكتور تاز" ،وهو خبري �شهري يف جمال  .7ح�ساء اخل�ضار بالكرمية
�إنقا�ص ال��وزن�" :إنها خدعة حيث �أن خبز القمح الكامل حت��ذر ه��امي م��ن ع�ب��وات احل���س��اء امل���ض��اف �إل�ي�ه��ا الكرمية
يف ال��واق��ع ال يحتوي على الكثري م��ن ال�ف��وائ��د باملقارنة قائلة�" :سواء كان ح�ساء الطماطم �أو الربوكلي �أو الفطر،
مع نظريه الأبي�ض و�إن كان �أف�ضل قلي ً
ال� ،إال �أن فوائده ت � ��ؤدي ال �ك��رمي��ة �إىل �إ� �ض��اف��ة م��ا ي��زي��د ع��ن � 300سعرة
تبقى باهتة ب��امل�ق��ارن��ة م��ع ت�ن��اول ال�ف��واك��ه واخل�ضراوات ح��راري��ة �إىل ما يُفرت�ض �أن يكون جم��رد طبق جانبي �أو
فاحت لل�شهية" .وترى هامي �أنه ميكن �أن يكون من الأف�ضل
الطازجة".
�أن يتم تناول مرق اخل�ضراوات لأنه قليل الد�سم� ،أو يتم
هر�س اخل�ضروات بدون �إ�ضافة كرمية".
 .4جنب قري�ش
ت �ق��ول ج��ان �ي��ل ف��ون��ك ،اخ�ت���ص��ا��ص�ي��ة ال �ت �غ��ذي��ة و�صاحبة
مدونة "تغذى جيدًا مع جانيل"" :يف الواقع ،يعد اجلنب  .8الف�شار
أ�سا�سا لوجبة ما لأنه مليء يحتوي الف�شار على  3.6غ��رام م��ن الأل �ي��اف لكل كوب،
القري�ش وجبة خفيفة رائعة �أو � ً
ب��ال�بروت�ين ،وه��و �أم��ر مهم ل�ف�ق��دان ال ��وزن .ول�ك��ن ت�ؤدي ولكن عندما يتعلق الأم��ر ب�أطعمة ف�ق��دان ال��وزن املليئة
منتجا �شديد بالألياف ،ف�إن الف�شار ال ميكن �أن يكون واحدًا منها .تقول
�إ�ضافة الألياف �إىل اجلنب القري�ش جلعله ً

احذروا الإكثار من تناول البي�ض..
قد ي�سبب الوفاة املبكرة!
يلج�أ ماليني الب�شر يف جميع �أنحاء العامل وخا�ص ًة الريا�ضيني �إىل تناول البي�ض
باعتباره بديلاً �آمناً للح�صول على الربوتني ،من الوجبات واللحوم امل�صنعة،
لكن يبدو �أن العلم له ر�أي �آخ��ر .فقد ح��ذرت درا��س��ة �أج��راه��ا باحثون بجامعة
"نورث وي�سرتن" الأمريكية ،من الإفراط يف تناول البي�ض ،م�ؤكد ًة �أن تناول
ثالث بي�ضات �أ�سبوع ّياً قد ي�ؤدي �إىل الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب والدورة الدموية،
بل والوفاة املبكرة .و�أرجعت الدرا�سة التي ن�شرتها جملة "جاما" التي ت�صدرها
"اجلمعية الطبية الأمريكية ،ذلك �إىل احتواء �صفار البي�ض على ن�سبة عالية
ج��داً من الكولي�سرتول .يف التفا�صيل ،فح�ص الباحثون يف الدرا�سة البيانات
ال�صحية لأكرث من � 29ألف �أمريكي ،وبلغ متو�سط �أعمار امل�شاركني يف الدرا�سة
 51.6عاماً ،ومتت متابعة حالتهم على مدار  17.5عاماً.
واعتمدت الدرا�سة على حتليل العادات الغذائية وال�صحية للم�شاركني الذين مل
ي�صابوا �سابقاً ب�أمرا�ض القلب ،والذين �أبلغوا عن كل عاداتهم ال�شخ�صية التي
قد ُتلحق �أ�ضرا ًرا بالقلب ،مثل التدخني وا�ستهالك الكحول.
�إىل ذلك� ،أو�ضح الباحثون �أن � 5400شخ�ص من عينة البحث تعر�ضوا لنوبة
م��ن الأم��را���ض القلبية ال��وع��ائ�ي��ة ،و�أن  6132منهم ت��وف��وا وف��اة طبيعية يف
العقدين الل َذين تليا بدء البحث .وحذر الباحثون يف الدرا�سة من الإفراط يف
تناول البي�ض ،خا�ص ًة ال�صفار؛ حفاظاً على �صحة القلب واحلماية من خطر
ان�سداد الأوعية الدموية وت�ص ُّلب ال�شرايني والإ�صابة بال�سكتات الدماغية.

هامي �إنه يحتوي على ن�سبة عالية من ال�سعرات احلرارية
والدهون امل�شبعة ،م�شرية �إىل �ضرورة قراءة املكونات على
عبوات الف�شار املعدة للتجهيز �سري ًعا يف امليكروويف و�أن
يتم الت�أكد م��ن احل�صول على ذرة ب��دون �إ��ض��اف��ات �ضارة
لل�صحة �أو ت�ؤدي لزيادة الوزن.
 .9خبز القمح الكامل
بغ�ض النظر عن نوع اخلبز ،فهو يحتوي دائ ًما على ن�سبة
ع��ال�ي��ة م��ن ال�ك��رب��وه�ي��درات وال���س�ع��رات احل��راري��ة ولكنه
يفتقر �إىل الكثري من الفيتامينات وامل�ع��ادن والربوتني.
كما �أن اخلبز يتم تناوله غال ًبا يف وجبة الإفطار مع املربى
وال��زب��دة وغ�يره��ا م��ن الأط�ع�م��ة ع��ال�ي��ة ال�سكر �أو عالية
ال��ده��ون .تو�صي ميلر :بتجنب �أن "وجبة الإف�ط��ار غنية
ب��ال�ك��رب��وه�ي��درات ،وه��و م��ا ميكن �أن ي�ح��دث على الأرجح
�إذا مت تناول اخلبز ،لكن ميكن اختيار وجبة �إفطار غنية
بالربوتني" من �أجل �صحة �أف�ضل ووزن مثايل.
 .10احلبوب
يحذر اخل�براء من �أن جم��رد ت�صنيف احلبوب على �أنها
"حبوب كاملة" �أو "غنية بالألياف" ال يجعلها �صحية �أو
خيا ًرا جيدًا لفقدان الوزن .تقول هامي" :على �سبيل املثال،
حتتوي حبوب القمح ال�صغرية املجمدة على حوايل 23%
م��ن القيمة اليومية املُو�صى بها م��ن الأل�ي��اف للبالغني.
ولكن ما ال تقوله "بع�ض ال�شركات" �أن منتجاتها م�صنوعة
من ال�سكر و��ش��راب ال��ذرة ع��ايل الفركتوز وجمموعة من
املواد احلافظة واملواد الكيميائية الأخرى ليمكن تخزينه
لفرتات �أطول حلني بيعه للم�ستهلك" .وتن�صح هامي ب�أنه
ينبغي مراجعة وقراءة مكونات العبوات بعناية للت�أكد من
عدم �إ�ضافة �سكر بن�سب عالية.
 .11املعكرونة
يو�ضح دك�ت��ور ت��از �أن "هناك الكثري م��ن االلتبا�س حول
امل�ع�ك��رون��ة ال�صحية .م��ا مل ي�ت��م ذكر" احل �ب��وب الكاملة
"�أو" القمح الكامل" ،ف�إنها ال ت�شمل الطبقات الثالث
للحبوب" .ويحذر دكتور تاز قائلاً "عند قراءة املل�صقات
التي ت�شتمل على مكونات العبوة يجب الت�أكد من اختيار
احلبوب الكاملة بد ًال من القمح الكامل  -و�إال ف�إن امل�ؤ�شر
اجلالي�سيمي �سيكون مرتف ًعا حتى و�إن مت ت�ن��اول كمية
�ضئيلة من املُنتج".

ت� ��درك ف��رق��ة ال �ف �ن��ون ال�شعبية
ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن �ي��ة �أه� �م� �ي ��ة ال � ��دور
امل � �ن� ��اط ب� �ه ��ا يف احل � �ف� ��اظ على
الهوية و�إحياء املوروث فت�ستلهم
ع��رو� �ض �ه��ا م� ��ن وح � ��ي التاريخ
وت�ق��دم��ه ب ��روح م�ع��ا��ص��رة ليكون
�أق��رب م��ا يكون ل�ل��وج��دان مثلما
ج� ��اء �أح� � ��دث ع��رو� �ض �ه��ا الفنية
(�أ�شرية).
ال �ع��ر���ض م� ��أخ ��وذ ع��ن �أ�سطورة
ك �ن �ع��ان �ي��ة ت � �ق ��وم ف �ي �ه��ا الفتاة
(�أ�شرية) مبنح ق�صفة من �شجرة
رم��ان لأه��ل بلدتها ليزرعوها يف
ح�ق��ول�ه��م ،ولأن �ه��ا مل ت ��أخ��ذ �إذن
الأق � ��دار يف ذل��ك ت�ت��م معاقبتها
ب�إر�سالها �إىل العامل ال�سفلي حيث
ُتعذب كي تن�سى بلدتها وبيوتها
وح�ق��ول�ه��ا ،وم��ن ح��دث �إىل �آخر
ُت��دم��ر ال�ب�ل��دة و ُتقتلع �أ�شجارها
و ُيهجر �أهلها .العر�ض الذي ُقدم
على م�سرح ق�صر رام اهلل الثقايف
و�ضع فكرته وكتب كلماته و�سيم
الكردي ومن �إخراج نورا �أبو بكر
و�أن�س �أبو عون و�شارك فيه �أكرث
م ��ن  100ف �ن��ان ب�ي�ن راق�صني
ومو�سيقيني وم�غ�ين وه��و ميزج
ب�ي�ن ف �ن��ون ال��رق ����ص واملو�سيقى
وال�صور ال�سينمائية.
ويحاكي العر�ض على وق��ع �سرد
احل� �ك ��اي ��ات ت� � ��ارة وع� �ل ��ى �أغ � ��اين
و�أحل��ان مو�سيقية تارة �أخرى ما
عا�شه الفل�سطينيون حديثا وك�أن
م��ا ح ��دث يف الأ� �س �ط��ورة م��ا زال
قائما يف وقتنا احلا�ضر.
ومت ��اي� �ل ��ت �أج� ��� �س ��اد الراق�صني
والراق�صات م��ن �أع�م��ار خمتلفة
يف تناغم بديع على امل�سرح الذي
امتلأ عن �آخر مرتدين مالب�س
من الفلكلور الفل�سطيني ب�ألوانه
الزاهية �صممت لت�ساعدهم على
احل��رك��ة ال�ت��ي يتطلبها العر�ض
�سواء كان ذلك ب�شكل جماعي �أو
فردي.
وق��ال خالد الغول ع�ضو جمل�س
�إدارة ف��رق��ة ال �ف �ن��ون ال�شعبية
�إن �أ�� �ش�ي�رة "�إلهة ال �ب �ح��ر وربة
اخل�صوبة يف الطبيعة والإن�سان
وم��ر��ض�ع��ة ال�ن�ب�لاء ع�ل��ى امتداد
ال� ��� �س�ل�االت ال� �ت ��ي خ ��رج ��ت من
دم احل �ك��اي��ات وم ��ن رح ��م الغيم
والتي �صارت امر�أة فاتنة وبارعة
ومقد�سة".

جهاز لزراعة �أي
نبات يف املنزل

باالن�س �آل��ة زراع��ة نباتات منزلية ينا�سب حجمها ال�صغري وت�صميمها
الب�سيط �أي مطبخ حديث.
ومت ت�صميم باالن�س من قبل �شركة  Designer Dotلأولئك منا
الذين يرغبون يف الو�صول �إىل �إمدادات �شخ�صية من املنتجات الطازجة
يف املنزل دون عناء االعتناء باحلديقة يومًا بعد يوم.
وت�شتهر �شركة  Designer Dotبكتالوجها ال�شامل للأجهزة
املنزلية ،وتهدف �إىل دمج اجلماليات الب�سيطة مع الت�صميم املريح من
�أجهزة ال�شحن املحمولة الال�سلكية� ،إىل �أجهزة حت�ضري القهوة القائمة
بذاتها.
وعند �إن�شاء باالن�س� ،سعى الفريق �إىل و�ضع ت�صور جلهاز زراعة نباتات
ً
م�ضغوطا مبا يكفي ليالئم �أي مطبخ حديث ،وينا�سب يف
منزيل يكون
ت�صميمه الب�سيط �أي خمطط للت�صميم الداخلي.
ويتم تخزين باالن�س ب�شكل م�شابه ملعظم م��زارع النباتات ،وه��و مزود
ب�أدراج قابلة لل�سحب وجتاويف تنبت املحا�صيل منها لتنمو .وميكن �إزالة
الأدراج نف�سها لل�سماح بارتفاع ال�سقف لنمو النباتات الأطول ،والتي ميكن
للم�ستخدمني تبديلها و�إخراجها لنباتات خمتلفة وفقًا لذلك.
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عرو�ض ثقافية وفنية وترفيهية

�إك�سبو  2020دبي يرحب ب�أكرث من  4ماليني زيارة
عدد زيارات املدار�س بلغ � 100ألف زيارة ،عرب ت�شكيل الرقم ()100K
برنامج �إك�سبو للمدار�س ا�ستقطب على مدى  31يوما� ،أكرث من � 200ألف طالب من املدار�س احلكومية واخلا�صة
 22مليون زيارة ملن�صة �إك�سبو االفرتا�ضية من كل �أنحاء العامل
•• دبي �إك�سبو – الفجر
ر�سالة �إك�سبو – حممد جاهني
حممد معني الدين

ك�سر عدد زوار �إك�سبو  2020دبي ،حتى تاريخ
 21نوفمرب اجل��اري ،حاجز الأرب�ع��ة ماليني
زي ��ارة ،رح��ب بهم يف موقعه امل�ل��يء بالفعاليات
والأن���ش�ط��ة وامل �غ��ام��رات اال�ستك�شافية املذهلة،
التي تخلب الألباب.
حيث �شهد عدد زوار موقع �إك�سبو  2020دبي،
تناميا متزايدا مدفوعا مبجموعة كبرية من
االح�ت�ف��االت والأن�شطة والفعاليات الريا�ضية
والثقافية واملو�سيقية والرتفيهية التي اجتذبت
ال��زوار من كافة الفئات والأع�م��ار ،ما �ساهم يف
ترحيبه ب�ـ�ح��وايل  4,156,985زي ��ارة خالل
خم�سة �أ�سابيع منذ انطالقه يف الأول من �أكتوبر
املا�ضي.
كما �ساهمت مبيعات تذاكر فعالية “الرك�ض يف
�إك�سبو” التي عقدت يف  19نوفمرب ،والتي مت
بيعها بالكامل ،يف زيادة �أعداد الزيارات �إىل موقع
احل ��دث ال� ��دويل ،ح�ي��ث �شهد ال���س�ب��اق م�شاركة
�أك�ث�ر م��ن  10000ع ��داء م��ن جميع الأعمار
وال�ق��درات ،ا�ستمتعوا بالرك�ض يف �أرج��اء موقع
�إك�سبو ب�صحبة �ستة من �أهم العدائني الكينيني

على م�ستوى العامل ،الذين �شاركوهم الرك�ض يف
� 3سباقات توزعت على ثالث م�سافات خمتلفة
هي  3و 5و 10كيلومرتات.
العر�ضان املو�سيقيان اللذان قدمتهما �أورك�سرتا
الفردو�س الن�سائية ،يف  16نوفمرب ،مبنا�سبة
احتفال �إك�سبو  2020باليوم الدويل للت�سامح،
ويف  20نوفمرب يف �إط ��ار الفعاليات املده�شة
ال �ت��ي نظمها احل ��دث ال� ��دويل اح�ت�ف��اال باليوم
ال �ع��امل��ي ل�ل�ط�ف��ل�� ،س��اه�م��ا ك��ذل��ك يف ا�ستقطاب
ج�م��اه�ير غ �ف�يرة ا��س�ت�م�ت�ع��وا ب � ��الأداء املو�سيقي
ال�ساحر للأورك�سرتا.
وح��از احل�ف��ل الغنائي ال�ساحر للمغني وكاتب
الأغ� ��اين وامل�ل�ح��ن وامل�م�ث��ل الباك�ستاين عاطف
�أ��س�ل��م على �إع �ج��اب اجل�م��اه�ير ،ال�ت��ي اجتمعت
يف  17ن��وف �م�بر ب � ��أع� ��داد ك �ب�ي�رة لال�ستمتاع
مبجموعة من �أك�ثر �أغانيه جناحا .فيما �شهد
�أ� �س �ب��وع ال�ت���س��ام��ح وال�ت�ع��اي����ش يف �إك���س�ب��و ،الذي
عقد بني  20-14نوفمرب� ،أك�ثر من ع�شرين
ح��دث��ا ،م��ن �ضمنها ف�ع��ال�ي��ات م �ه��رج��ان �أفكار
ال�شعوب الأ�صلية والقبلية "تي �أراتيني" الذي
نظمته ن�ي��وزل�ن��دا وال �ت��ي ُت �ع��رف ب�ل�غ��ة املاورية
با�سم� :أوتياروا ،وا�ست�ضاف احلدث العديد من
الفنانني م��ن دول��ة الإم� ��ارات العربية املتحدة
و�أ�سرتاليا وكندا والواليات املتحدة الأمريكية

وماليزيا وباراغواي وبنما.
�ساهم حر�ص �إك�سبو  2020على تنظيم العديد
م��ن ال�ف�ع��ال�ي��ات امل��ذه �ل��ة ،واحل �ف�ل�ات الغنائية
ال��رائ�ع��ة ملجموعة م��ن �أه��م ال�ن�ج��وم يف الوطن
العربي وال�ع��امل ،بالإ�ضافة للعرو�ض اجلذابة
التي قدمها احلدث الدويل على تذاكر الدخول،
يف زيادة �أعداد الزيارات ب�شكل كبري ،حيث ا�ستفاد
�أكرث من  120,000زائر من عر�ض تذكرة �أيام
الأ�سبوع ل�شهر نوفمرب ،والتي بلغ �سعرها 45
درهما ،ومن املتوقع �أن تت�سارع وترية الزيارات
بحلول الأ�سبوع الأخ�ير من ال�شهر ال��ذي َيعِد
بتقدمي جمموعة خمتارة من املواهب املتنوعة
واملُبهرة والفعاليات الرتفيهية امل�شوقة.
وا�ستقطب برنامج �إك�سبو للمدار�س ،على مدى
 31ي��وم��ا� ،أك�ث�ر م��ن � 200أل ��ف ط��ال��ب من
امل��دار���س احلكومية واخل��ا��ص��ة م��ن ك��اف��ة �أنحاء
الدولة ،وكجزء من الربنامج ا�ستمتع الطالب
ب�أربع رحالت مت تنظيمها حتت عناوين حمددة
يف �أرجاء موقع �إك�سبو ،مثل "�إرث دولة الإمارات
العربية املتحدة" ،و"فر�ص العامل" ،و"حراك
العامل" ،و"الكوكب امل�ستدام".
�أما امل�شاركون يف برنامج �إك�سبو للنجوم اليافعني،
فقد اع�ت�ل��وا من�صة �ساحة ال��و��ص��ل لتقدمي 5
عرو�ض مميزة ،من �أداء بع�ض من �أف�ضل املواهب

الفنية التابعة لطالب مدار�س رعاية املوهوبني
م�ث��ل م�ع�ه��د ج ��از روك�ي��رز ل�ل��رق����ص ،واملدر�سة
الفلبينية ،ومركز ج�ست دان�س لتعليم الفنون
ال��راق�ي��ة ،وامل��در��س��ة الثانوية الهندية .وف�ضال
ع��ن ذل��ك �ساهم  50طالبا حمظوظا م��ن 20
جن�سية خمتلفة يف افتتاح بوابات �إك�سبو 2020
دبي �أمام الزوار يف اليوم العاملي للطفل.
وق �ب��ل اح �ت �ف��االت ي ��وم ال�ط�ف��ل ال �ع��امل��ي ،احتفل
احل� ��دث ال � ��دويل �أي �� �ض��ا ب��و� �ص��ول ع ��دد زي� ��ارات
امل ��دار� ��س �إىل � 100أل� ��ف زي� � ��ارة ،وذل� ��ك عرب
ت�شكيل ال��رق��م ( )100Kباللغة الإجنليزية
ريا يف منطقة
يوم  20نوفمرب ،بجانب جناح ت ّ
اال�ستدامة ،وذلك مب�شاركة  400طالب ميثلون
م�ؤ�س�سة الإم ��ارات للتعليم ،بح�ضور وم�شاركة
معايل جميلة بنت �سامل م�صبح املهريي ،وزيرة
الدولة ل�ش�ؤون التعليم العام.
وتعاون �إك�سبو  2020دب��ي كذلك مع منظمة
الأمم املتحدة للطفولة (اليوني�سيف) ،ووزارة
تنمية املجتمع يف دولة الإمارات العربية املتحدة
لالحتفال باليوم العاملي للطفل ،ع�بر تنظيم
جم�م��وع��ة وا� �س �ع��ة م��ن ال�ف�ع��ال�ي��ات االحتفالية
اجل��ذاب��ة ،ال�ت��ي ا�شتملت على حفل فني �ساحر
يف �ساحة ال��و��ص��ل ،ت�ضمن �أداء مميز للنجمة
اللبنانية ي ��ارا� ،سفرية اليوني�سيف الإقليمية

يف ال�شرق الأو��س��ط و�شمال �أفريقيا ،التي �أدت
�أغنيتها اجل��دي��دة املخ�ص�صة للأطفال "نريد
�أن نحيا" .وتعد احلفالت الغنائية واملو�سيقية
م��ن �أه��م الفعاليات التي ت�ستقطب اجلماهري
الغفرية �إىل موقع احلدث ال��دويل ،رغبة منهم
يف اال�ستمتاع ب��أداء جنومهم املف�ضلني ،فف�ضال
عن احلفل املميز الذي مت تنظيمه لل�سوبر �ستار
راغب عالمة والنجمة املحبوبة نان�سي عجرم،
ف��إن زوار �إك�سبو � 2020سيكونون قريبا جدا
على موعد م��ع اثنني م��ن �أه��م جن��وم الغناء يف
جمل�س التعاون اخلليجي والوطن العربي ،وهما
امل�ط��رب الكويتي املخ�ضرم عبد اهلل الروي�شد
وجنم الغناء امل�صري حممد حماقي.
حيث �سيقدم الروي�شد على من�صة اليوبيل يوم
 24نوفمرب ،جمموعة من �أجمل �أغانيه املتميزة
التي لطاملا رددها اجلمهور معه طوال م�سريته
الفنية الرثية التي متتد لــ  40عاما ،فيما يقدم
النجم امل�صري ال�شهري حممد حماقي �أغانيه
الرومان�سية ،ذات الإي�ق��اع��ات الناب�ضة باحلياة
والكلمات املعربة يف  26نوفمرب.
وي� � � ��� � � �س� � � �ت� � � �م � � ��ر ال � � � � �ع� � � � ��ر�� � � � ��ض امل � � �� � � �س� � ��رح� � ��ي
الأيرلندي"ريفردان�س" ،احلا�صل على جائزة
غرامي ،يف تقدمي عرو�ضه املو�سيقية الراق�صة
�أي ��ام  22و 23و 25و 26ن��وف�م�بر ،وم��ن ثم

��س�ت�ق��دم ال�ف��رق��ة ال���ش�ه�يرة ع��ر��ض�ه��ا الأخ �ي�ر يف
احل �ف��ل اخل �ت��ام��ي ال � ��ذي ��س�ت�ح�ت���ض�ن��ه من�صة
اليوبيل يف ال�سابعة والن�صف من م�ساء يوم 27
نوفمرب.
�أما جل�سات اليوغا املجانية املخ�ص�صة لل�سيدات
�أيام االثنني ،والتي تقام يف موقع �شالالت �إك�سبو
 2020الآ� �س��رة ،فقد ت�ق��رر متديدها نظرا
لل�شعبية الوا�سعة والإقبال الكبري الذي �شهدته
خالل فرتة انعقادها.
ب �ي �ن �م��ا ُي� �ت ��وق ��ع �أن جت� �ت ��ذب ب� �ط ��ول ��ة ال� �ع ��امل
لل�شطرجن ،التابعة لالحتاد الدويل لل�شطرجن،
وال �ت��ي ��س�ت�ن�ط�ل��ق ي ��وم  24ن��وف �م�بر ،يف مركز
دب��ي للمعار�ض ،اهتماما كبريا مدفوعا بنجاح
م�سل�سل نتفليك�س "مناورة امللكة" ،حيث �ست�شهد
ال �ب �ط��ول��ة ،وه ��ي واح � ��دة م��ن �أب � ��رز الفعاليات
املتخ�ص�صة للعبة ال�شطرجن على م�ستوى العامل،
دفاع الرنويجي ماغنو�س كارل�سن ،احلائز على
لقب بطل العامل �أربع مرات ،عن لقبه هذا �أمام
ال��رو��س��ي �إي��ان نيبومنيات�شي ،الفائز مب�سابقة
ُّ
الرت�شح "كانديديت�س تورنامنت".
ف �ي �م��ا ارت� �ف ��ع ع� ��دد ال � ��زي � ��ارات مل �ن �� �ص��ة �إك�سبو
االفرتا�ضية ،التي تتيح للجمهور من كل �أنحاء
العامل القيام ب��زي��ارات افرتا�ضية للموقع� ،إىل
 22مليون زيارة خالل الفرتة نف�سها.

وات �إك�سبو  WATTXPOي�ضم ت�سعة �أجنحة

جامعة هرييوت وات ،دبي تنظم منوذج ًا للحدث العاملي �إك�سبو  2020دبي داخل احلرم اجلامعي

املبادرة تعك�س روح امل�شاركة ملعر�ض �إك�سبو  2020ب�إ�شراك الطالب والطالبات من �شباب امل�ستقبل
اجلامعة ت�ست�ضيف يف دي�سمرب القادم م�ؤمتر مهارات امل�ستقبل يف جناح اململكة املتحدة يتناول كيفية عمل الأبحاث الرائدة عاملي ًا يف جمال التعليم
•• دبي -الفجر

نظمت “جامعة هرييوت وات دبي” احلدث الأبرز
والأول من نوعه يف الدولة WATTXPO
"وات �إك�سبو" ،ليكون من��وذج��ا لإك�سبو دبي
" .2020داخل احلرم اجلامعى حيث مت حتويل
احل ��رم اجل��ام �ع��ي ب��أك�م�ل��ه ل �ع��دد م��ن الأجنحة
املختلفة ي�ست�ضيف كل منها �أن�شطة مميزة توفر
فر�صاً للطالب الراغبني يف االلتحاق باجلامعة
ولقاء الأكادمييني والعاملني يف القطاع التعليمي
من مقدمي خدمات الطالب والقبول.
وبهذه املنا�سبة قالت منال البيات� ":إن مبادرة
ج��ام�ع��ة ه�يري��وت وات ل�ل�ح��دث ال�ع��امل��ي �إك�سبو
 2020دب��ي م��ن خ�لال .WATTXPO
تعك�س الإل�ه��ام ال��ذي �ساهم فيه �إك�سبو كحدث
عاملي وذلك من خالل الأجنحة لت�شمل خمتلف
الأن�شطة داخ��ل احل��رم اجلامعي ،والتي حتتفل
وتعر�ض اب�ت�ك��ارات و�إب��داع��ات اجلامعة وت�شجع
فيها على م�ب��ادرة ال�ت�ع��اون مل�شاركة رواد وقادة

الغد .كما تعك�س هذه املبادرة �أي�ضاً روح امل�شاركة
ملعر�ض �إك�سبو  2020على �إ�شراك �شباب وجيل
امل�ستقبل ،فهي مثال حي على ما �سيرتكه هذا
احل� ��دث ال���ض�خ��م م��ن �أث� ��ر ج�م�ي��ل ع �ل��ى امل��دى
البعيد" .
وقالت كلري روب��رت براوننج ،املديرة الإقليمية
للت�سويق واالت�صال وخدمات ا�ستقطاب الطالب
يف جامعة "هرييوت وات دبي"" :لقد �سررنا
ب��احل���ص��ول ع�ل��ى امل��واف �ق��ة لإق��ام��ة ه��ذا احلدث
الفريد م��ن ن��وع��ه ،كما ا�سعدتنا زي��ارة ال�سيدة
منال البيات باحل�ضور وقيامها بجولة يف احلرم
اجل��ام�ع��ي اجل��دي��د .ول�ق��د ا�ستطعنا م��ن خالل
" WATTXPOوات �إك�سبو" نقل خربتنا
يف جمال التكنولوجيا واالبتكار وريادة الأعمال
والت�صميم ال��داخ�ل��ي والأزي ��اء وب��ال�ت��ايل توفري
فر�صة عملية تدريبية للطالب املقبلني على
التعليم ال�ع��ايل وال��راغ�ب�ين يف جتربة الدورات
املختلف التي نقدمها هنا يف مكان ممتع وفريد
من نوعه .ا�ستلهمت �أجنحتنا من تلك املوجودة

يف �إك�سبو  2020والتي رحب بها جميع الزوار.
ول �ق��د ك��ان  WATTXPOب��ال�ف�ع��ل حدثاً
فريداً ومميزاً بالن�سبة لنا".
ي�ت��أل��ف "وات �إك�سبو" “”WATTXPO
م��ن ت�سعة �أج�ن�ح��ة ه��ي :ج�ن��اح ال �ط�لاب :حيث
مت �إع �ط��اء ال �ط�لاب اجل ��دد ب�ع����ض ال�ن���ص��ائ��ح و
الإر�شادات من خالل نقاط رئي�سية مهمة تعك�س
جت��ارب الطالب ال�سابقني.جناح التكنولوجيا:
ا�ست�ضاف �أن�شطة هامة مثل م�سابقة الريا�ضيات
وم �ه �ن��د���س ل �ي��وم ح �ي��ث ق ��ام امل �� �ش��ارك��ون ببناء
� �س �ي��ارات ��ص�غ�يرة احل�ج��م م��ع �إم�ك��ان�ي��ة �إح ��داث
التعديالت عليها .جناح اال�ستدامة :ا�ست�ضاف
ور�� ��ش ع �م��ل �أع� �ط ��ت ال� �ط�ل�اب مل �ح��ة ع ��ن مهنة
اال��س�ت��دام��ة و �آل�ي��ة العمل يف ه��ذا املجال.جناح
الت�صميم (:)DESIGN PAVILION
ا��س�ت���ض��اف��ت ور� �ش��ة ع �م��ل ل�ت���ص�م�ي��م القم�صان
ومعر�ض ل�ل�أزي��اء والت�صميم ال��داخ�ل��ي .جناح
امل�ؤ�س�سة :مت ع��ر���ض ب��رام��ج �إدارة الأع �م��ال مع
تقدمي جولة يف جناح جت��ارة بلومبريج باحلرم

اجلامعي وجناح االبتكار :ا�ست�ضاف ور�ش عمل
و�أن�شطة تتمحور ح��ول جم��ال الهند�سة وجناح
الإن�سانية :ا�ست�ضاف ور���ش عمل متعلقة بعلم
النف�س وج�ن��اح التنمية :ا�ست�ضاف ور���ش عمل
حول تطوير االبتكارات التي تقودها ال�صناعة يف
جمال البناء .وجناح الدعم :وي�شرف على �إدارته
فريق التوظيف والقبول وا�ستقطاب الطالب يف
اجلامعة لدعم الطالب و�إيجاد احللول ملختلف
ا��س�ت�ف���س��ارات�ه��م امل�ت�ع�ل�ق��ة ب ��ال ��دورات التدريبية
والربامج.
ويعترب ““ ”WATTXPOوات �إك�سبو"
�أح ��د ال �ط��رق ال �ع��دي��دة ال �ت��ي تعتمدها جامعة
ه�ي�ري��وت وات يف دب ��ي ل��دع��م م �ع��ر���ض �إك�سبو
 .2020كما �ست�ست�ضيف اجلامعة يف دي�سمرب
 2021م ��ؤمت��ر م �ه��ارات امل�ستقبل يف جناح
اململكة املتحدة والذي �سيك�شف عن كيفية عمل
�أبحاث اجلامعة الرائدة عاملياً يف جمال التعليم
وحتفيز ال�صناعات وت�أطري الوظائف امل�ستقبلية امل�ستقبل – وم��ن خ�ل�ال اال��س�ت��دام��ة والتنقل ق��ادة الفكر م��ن جميع �أن�ح��اء ال�صناعة لتبادل
وت�شكيلها متا�شياً مع تغريات �أماكن العمل يف وال�ف��ر���ص .و�سيجمع م��ؤمت��ر م�ه��ارات امل�ستقبل الأفكار حول م�ستقبل التعليم.

بهدف منح الزوار فر�صة ا�ستك�شاف احلرف وال�صناعات التقليدية

جناح الربتغال يف �إك�سبو  2020دبي ينظم فعالية املنزل والت�صميم
•• دبي  -الفجر

�أطلق اجلناح الربتغايل يف �إك�سبو  2020دبي،
اب�ت��داء من  19نوفمرب احل��ايل ،وعلى مدى
�شهر كامل ،فعالية "املنزل والت�صميم" ،بهدف
عر�ض التقاليد واحلرف اليدوية الربتغالية،
م� ��ن خ �ل��ال �إق� ��ام� ��ة امل� �ع ��ار� ��ض وامل� � ��ؤمت � ��رات
املخت�صة لعر�ض الأدوات واملن�سوجات املنزلية
ال�برت�غ��ال�ي��ة ،وال�ق�ط��ع ال��زخ��رف �ي��ة ،و الأث ��اث
وق �ط��ع ال��دي �ك��ور .وع �ل��ى م ��دار ال���ش�ه��ر �سيتم
تخ�صي�ص الأ�سابيع ملو�ضوعات متنوعة ،مثل
فنون الأج ��داد ،ال��ذي ّ
�سيطلع ال ��زوار خالله
على الأع �م��ال اخل�شبية ،و�صناعة الدانتيل،
والر�سم اليدوي على ال�سرياميك ،واملن�سوجات
التقليدية ،كما �سيتمكن ال��زوار من م�شاهدة

احلرفيني وهم ميار�سون مهاراتهم احلرفية
ب�شكل حي ومبا�شر يف اجل�ن��اح .كما �سيتمكن
ال � ��زوار �أي �� �ض��ا م��ن ح �� �ض��ور امل �ع��ار���ض احلية
للحرف اليدوية ،التي �سيتم عر�ضها يف مدرج
اجلناح الربتغايل ،كل يوم ابتداء من ال�ساعة
العا�شرة �صباحا وحتى التا�سعة م�ساء ،وميكن
للزوار زيارة املعار�ض اخلا�صة بالأثاث املنزيل
الربتغايل يف الطابق الأر�ضي من اجلناح ،كما
ميكنهم ح�ضور امل ��ؤمت��رات التي �ست�ستقطب
��ش��رك��ات وم�ع��ار���ض الأث ��اث ال�برت�غ��ال�ي��ة ،التي
��س�ت�خ���ص����ص ب�ع����ض اجل �ل �� �س��ات ل�ل�ح��دي��ث عن
�أه �م �ي��ة ال�ت�ق�ن�ي��ات ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة يف ال�صناعة،
و�أهمية ا�ستخدام املواد امل�ستدامة يف الت�صميم،
وك��ذل��ك �أهمية �إب ��راز الثقافة الربتغالية يف
ت�صميم الأدوات املنزلية.

عرو�ض ملقطوعات �شوبان يومي ًا باجلناح البولندي يف �إك�سبو  2020دبي
•• دبي – الفجر

يعيد عازفو بيانو يف ريعان ال�شباب،
ي��وم �ي �اً� ،إح� �ي ��اء �أع� �م ��ال املو�سيقار
ال� �ب ��ول� �ن ��دي ال � ��راح � ��ل ف ��ري ��دري ��ك
� �ش��وب��ان ،وذل� ��ك ب �ج �ن��اح ب��ول �ن��دا يف
�إك �� �س �ب��و  2020دب� ��ي ،ع �ل��ى مدار
ث�لاث ح�ف�لات ي��وم�ي�اً ،وف��ق جدول
حمدد يتوا�صل حتى �إ�سدال ال�ستار
عن فعاليات احلدث الدويل.
وت��أت��ي املقطوعات املو�سيقية التي
يعزفها ال�شباب تكرمياً لأحد �أ�شهر
عباقرة املو�سيقى يف بولندا ،حيث
ي��ؤدي املقطوعات املو�سيقية طالب
م��ن م�ع�ه��د "فريدريك �شوبان"،
�أك�ب�ر م��رك��ز "�شوبان" يف العامل،
مت نقلهم �إىل دبي لتقدمي حفالت
م�صغرة ت�ضم مقطوعات �شهرية

للملحن الراحل.
ويف ك ��ل �أ� � �س � �ب ��وع ،ي �� �ض �ف��ي ع ��ازف
بيانو من ال�شباب امل�شاركني ،مل�سته
ال���ش�خ���ص�ي��ة ع �ل��ى �أع� �م ��ال امللحن
ال�شهري ليدخل احل�ضور يف �أجواء
خم�ت�ل�ف��ة ع ��ن ال �� �س��ائ��د ع �ن��د عزف
�شوبان.
وك� � ��ان ع� � ��ازف ال �ب �ي ��ان ��و "ماتيوز

توميكا" ق��د �أب�ه��ر احل���ض��ور ،حيث
��ش��اه��ده جمهور متنوع م��ن ع�شاق
املو�سيقى الكال�سيكية .فيما تقام
احل� �ف�ل�ات امل �� �ص �غ��رة ي��وم �ي��ا داخ ��ل
جناح بولندا عند ال�ساعة 16:00
و 18:30و 21:00وت�ستمر حتى
نهاية دورة �إك�سبو  2020دب��ي يف
 31مار�س من العام املقبل.
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جناح اململكة املغربية يحاكي العمارة التقليدية واملعا�صرة يف قالب من الإبداع ب�أك�سبو 2020
•• �أك�سبو � :أ�سامة عبد املق�صود

تنفرد اململكة املغربية بت�صميم فريد من نوعه ،حيث
ميزج بني العمارة التقليدية واملعا�صرة يف قالب من
الإب � ��داع والإب �ت �ك��ار ،مت�ك��ن م��ن ج ��ذب زوار اجلناح
يف �أك�سبو  ، 2020كما �أن اجلناح ج��اء معرباً عن
�شعاره ال��ذي حمل بني طياته "تراث امل�ستقبل من
الأ�صول امللهمة� ،إىل التنمية امل�ستدامة" وهذا كفيل
ب�أن يجعل جناح املغرب من �أهم الأجنحة املعرو�ض
خا�صة يف منطقة الفر�ص ،واجلدير بالذكر �أن اململكة
املغربية تقع يف �أق�صى غرب �شمال �أفريقيا ،وتطل
على البحر املتو�سط من ال�شمال واملحيط الأطل�سي
م��ن ال�غ��رب ،واجل��زائ��ر م��ن ال�شرق وموريتانيا من
اجلنوب وم�ضيق جبل ط��ارق يف�صلها عن �أ�سبانيا،
وع��دد �سكانها  37مليون تقريباً وم�ساحتها 446
كيلو مرتاً مربعاً.

كل من يزور جناح اململكة املغربية يف �أك�سبو  2020امل�ت�ع��ددة ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل وج��ود ف�ن��اء م��رك��زي كبري
�سيكت�شف �أنه �أمام عمارة حتاكي املا�ضي واحلا�ضر ،للتهوية ب�شكل طبيعي ،مما يبث روح التفا�ؤل ب�أن
وتعك�س روح الفن والثقافة وال�تراث املغربي املمتد الكوادر الب�شرية يف العامل قادرة على جتاوز التغيري
�إىل �أالف ال�سنني ،وب�شهادة اجلميع �أن اجلناح يعترب املناخي وعودة كوكب الأر�ض مل�ساره الطبيعي.
من��وذج �اً للطبيعة يف امل�غ��رب حيث �أن�ه��ا تعد �أر�ض وزوار ج �ن��اح امل�م�ل�ك��ة امل�غ��رب�ي��ة يف �أك���س�ب��و 2020
خ�صبة وغ�ن�ي��ة ب��امل��واه��ب وال �ف��ر���ص وجت���س��د �أبهى �سيجدونه م�ؤلف من  22ج��داراً م�ستطي ً
ال يج�سد
�صور الإلهام والإبداع ،من خالل ال�شوارع التاريخية ال �ب �ن��اء ال�ت�ق�ل�ي��دي يف ال �ت�راث امل �غ��رب��ي ،ح�ي��ث تبد�أ
التى حتاكي املا�ضي واحلا�ضر وت�ست�شرق امل�ستقبل ،رحلة الزائر من �شارع داخلي يربط بني م�ساحات
ويعتقد الكثريون ممن زاروا اجلناح �أنه من ال�صعب العر�ض ،وبه املطعم وغرفة ال�شاي وممر وعدد 10
ت�ف�ك�ي�ك��ه ،وال �غ��ري��ب �أن اجل �ن��اح ع �ل��ى � �ص��ورة لعبة حدائق معلقة باطاللة خالبة على �أك�سبو خا�صة
املكعبات التى يع�شقها الأط�ف��ال ،فاجلناح به وجهة وهو يهبط �إىل الطابق الأر��ض��ي ،كما ي�ضم اجلناح
ترابية م�صقلة ترتفع �إىل  34مرتاً وهذا يعد اجناز  13قاعة موزعة على �سبعة ط��واب��ق ،وك��ل طابق
للعمارة املغربية وحتد �أمام العامل ،ليعلن عن �أفاق يحتوي على قيمة فنية لن�شر الثقافة وتنوع الر�ؤى
جديدة يف جمال تقنية مواد البناء التقليدية ،من امللهمة واجل��اذب��ة وم��ن الطوابق ما توحي باحلياة
خالل تقليل عدد امل�ساحات املكيفة با�ستخدام تنظيم وخم��اط�ب��ة ال ��روح واجل���س��د بخليط م��ن الإعجاب
املناخ وذل��ك ل�سماكة اجل��دران واحل��دائ��ق العمودية والده�شة واال�ستمتاع� ،أم��ا ارتفاع اجل��زء اخلارجي

للجناح ي�صل �إىل  33م�تراً ،وهي واح��دة من �أهم
تقنيات البناء التقليدي يف املغرب ،واجلزء الداخلي
م�شيد م��ن �أل��واح خ�شبية تت�ضاعف كحاجز ومانع
حل ��رارة ال�شم�س ،ومت متخ�صي�ص ق��اع��ة للندوات
وامل�ؤمترات و�أماكن خم�ص�صة للقاءات الثنائية ،مع
توفري م�ساحات لعر�ض منتجات املغرب التقليدية
وامل �م �ي��زة ل��دي�ه��ا م�ث��ل ال �� �ش��اي ب��الأع �� �ش��اب والطبق
املغربي ،فاجلناح يتجلى بالتاريخ ويحاكي الزائر
مب�ف�ه��وم ح��دي��ث .وت ��أت��ي م���ش��ارك��ة اململكة املغربية
يف �أك���س�ب��و  2020ك�م���ش��ارك��ات معظم دول العامل
امل�شاركة ،وهى الرتويج لل�سياحة وجذب اال�ستثمار
وال �ت �ع��ري��ف ب��ال �ع��ادات وال�ت�ق��ال�ي��د و�أه� ��م التقنيات
احل��دي �ث��ة امل���س�ت�خ��دم��ة يف م�ن��اح��ي احل �ي��اة باململكة
املغربية ،بالإ�ضافة �إىل التعريف بالكوادر الب�شرية
املبتكرة واملبدعة واب��راز قدراتهم يف احلفاظ على
القيم الثقافية والهوية الوطنية للمملكة املغربية

ريا) ،بالتعاون مع هيئة �أبوظبي للبيئة ،وبيت الهامور
نظمها �إك�سبو  2020دبي يف جناح اال�ستدامة (ت ّ

�صيادون :زايد غر�س يف نفو�سنا مفاهيم اال�ستدامة حلماية املخزون ال�سمكي من الهدر و�إكثاره
•• دبي  -الفجر

�أ��ش��اد ��ص�ي��ادون باجلهود الكبرية التي بذلها الوالد
امل�ؤ�س�س املغفور له -ب�إذن اهلل -ال�شيخ زايد بن �سلطان
�آل نهيان -طيب اهلل ث��راه -من �أج��ل املحافظة على
ال�ث�روة ال�سمكية وال�ك��ائ�ن��ات البحرية ،والعمل على
تنميتها وا�ستدامتها ،وذلك من خالل �سن القوانني
وو��ض��ع الت�شريعات املنا�سبة حلماية ه��ذه املقدرات
البيئية من الهدر والعبث.
كما ثمنوا االهتمام الكبري والدعم الالحمدود الذي
ي�ق��دم��ه ��ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ خليفة ب��ن زاي ��د �آل
نهيان ،رئي�س الدولة -حفظه اهلل -و�إخوانه �أ�صحاب
ال�سمو حكام الإم ��ارات لل�صيادين وقطاع ال�صيد يف
الدولة ،مبا ميكنهم من اال�ستمرار يف ممار�سة مهنة
الآب��اء والأج��داد واملحافظة عليها وم�ساعدة الأجيال
احلالية وامل�ستقبلية على امتهانها ،باعتبارها �أحد �أهم
املوروثات الرتاثية لدولة الإمارات العربية املتحدة.
ج��اء ذل��ك خ�لال ال�ن��دوة التي نظمها �إك�سبو 2020
دب��ي يف جناح اال�ستدامة (ت�ي ّ�را) ،بالتعاون مع هيئة
�أبوظبي للبيئة ،وبيت الهامور� ،ضمن فعاليات اليوم
ال�ع��امل��ي مل�صايد الأ� �س �م��اك ،حيث ج��رى ت�ق��دمي نبذة
ح ��ول امل �� �ش��روع ال�ف�ن��ي وامل�ج�ت�م�ع��ي (ب �ي��ت الهامور)،
ال��ذي �أب�صر ال�ن��ور بعد مناق�شات ودرا� �س��ات وبحوث
ا�ستمرت ملدة ثالث �سنوات ،وال��ذي يهدف �إىل تنمية
املعرفة املحلية ب�أهمية املحافظة على الرثوة ال�سمكية
وال�ك��ائ�ن��ات البحرية ،والتعريف ب ��الإرث ال�تراث��ي يف
حياة ال�صيادين ودوره ��م احل�ي��وي يف املحافظة على
البيئة البحرية.
و�شدد ال�صيادون على �أهمية حماية خم��زون الرثوة
ال�سمكية م��ن ال�ه��در وال�ع�ب��ث ،و��ض�م��ان ا�ستمراريته
ل�ل�أج �ي��ال امل�ق�ب�ل��ة ،م���ش�يري��ن �إىل �أن هيئة �أبوظبي
للبيئة جنحت خالل الفرتة املا�ضية يف �سن جمموعة
من القوانني التي ُتعنى بتحقيق اال�ستدامة الكاملة
للكائنات البحرية واحلد من ال�صيد اجلائر للأ�سماك،
مبا ي�ضمن املحافظة على الرثوة ال�سمكية و�إكثارها.
وطالب ال�صيادون ال�شباب ب�ضرورة االلتزام بالقوانني
وال�ت�ع�ل�ي�م��ات �أث� �ن ��اء ال �ق �ي��ام ب��رح�ل�ات ��ص�ي��د بحرية
واملحافظة على الرثوة ال�سمكية والعمل على تنميتها
وع ��دم �إحل� ��اق ال �� �ض��رر ب �ه��ا ،ك��ون�ه��ا �أح ��د �أه ��م امل ��وارد
الغذائية املهمة ل�شرائح عري�ضة داخل املجتمع.
ب��د�أت فعاليات ال�ن��دوة بعر�ض فيلم وثائقي بعنوان
"بحرنا م�ستقبلنا" ،تطرق �إىل مهنة ال�صيد واملخاطر
التي تتعر�ض لها من ا�ستنزاف ،و�سلط ال�ضوء على
الأدوار الكبرية التي تقوم بها هيئة �أبوظبي للبيئة
ب��ال�ت�ع��اون م��ع ال�صيادين واجل �ه��ات املعنية م��ن �أجل
املحافظة على املقدرات البحرية من العبث و الهدر،
وذلك من خالل ت�أ�سي�س العديد من الربامج العلمية
والبحثية والتفتي�شية لدرا�سة حالة املخزون ال�سمكي

Tuesday

املو�سيقى الفلبينية جتذب جمهور ًا غفري ًا
�إىل م�سرح اليوبيل يف �إك�سبو  2020دبي

•• دبي–الفجر

�أحيا الفنان الفلبيني "دارين �إ�سبانتو" ،و�أع�ضاء فرقة "دي�سمرب �أفنيو"،
حفال فنياً �ضخما على م�سرح اليوبيل يف �إك�سبو  2020دبي ،حيث تعرف
اجلمهور على النغم الفلبيني �ضمن ليلة خم�ص�صة لهذه املو�سيقى �شهدت
�إقبا ًال غفرياً من اجلالية الفلبينية يف الإمارات� ،إىل جانب زائري احلدث
الدويل من كل اجلن�سيات .و�أدى "دارين �إ�سبانتو" �أغانيه ذات اجلماهريية
العالية مع حركات رق�ص حما�سية �شاركه فيها جمموعة الراق�صني على
امل�سرح مع تفاعل كبري من اجلمهور احلا�ضرين الذين ا�صطفوا يف طوابري
طويلة ليح�ضروا احلفل منذ �ساعات باكرة م�ساء اليوم.
و�سطع جنم هذا املغني واملمثل الفلبيني-الكندي املوهوب "دارين �إ�سبانتو"،
م��ن خ�لال م�شاركته بالن�سخة الفلبينية لربنامج "ذا فوي�س" اخلا�ص
بالأطفال ،ليت�صدر بعدها املرتبة الأوىل يف قوائم �أف�ضل الألبومات مبيعاً
مع �إ�صداره الأول ،وهو يبلغ من العمر حالياً  21عاماً ،علماً ب�أنه �أقام �أول
حفل مو�سيقي منفرد له وهو يف عمر الرابعة ع�شرة.
وقدمت فرقة "دي�سمرب �أفنيو" من مانيال� ،أحل��ان�اً و�إيقاعات مو�سيقية
منوعة من فنون ال�ـ "�إندي بوب" ،وال��روك بطريقتها التي طاملا جذبت
اجلمهور و�صنفتها �ضمن �أف�ضل الفرق الغنائية يف هذا املجال عل �أر�ض
الفلبني .وقامت فرقة  Benedikteاملكونة من �ستة �أع�ضاء بتقدمي
بع�ض الأغ ��اين الإجن�ل�ي��زي��ة والفلبينية ال�شهرية ال�ت��ي جت��ذب اجلمهور
العري�ض يف كل حفالتها داخل الفلبني وخارجها.

يف �إك�سبو 2020

�شرطة �أبوظبي تطلق لعبة الواقع االفرتا�ضي مغامرات
ال�سالمة الأوىل من نوعها يف املجال الأمني واالجتماعي

يف �إمارة �أبوظبي .وا�ستعر�ض الفيلم نوعية العقوبات امل�ح�م�ي��ات ال�ب�ح��ري��ة يف ب�ل��دي��ة دب ��ا ال �ف �ج�يرةُ " :تعد املجتمع.
التي تطال املخالفني بتعليمات وق��وان�ين ال�صيد �أو �شواطئ �إمارة الفجرية من املناطق الغنية باملحميات وق��ال ال�صياد ها�شم �سعيد الرميثي �إن مهنة ال�صيد
الإ� �ض��رار بالكائنات ال�ب�ح��ري��ة ،ال�سيما تلك املهددة الطبيعية التي مت �إجن��ازه��ا بدعم حكومي من �أجل م��ن امل��وروث��ات ال�تراث�ي��ة لدولتنا ،واملحافظة عليها
باالنقرا�ض ،والتي ترتاوح عقوبتها بني غرامة بقيمة زي��ادة امل�خ��زون ال�سمكي يف الإمارة" .م�شرية �إىل �أن واج ��ب وط �ن��ي ،ال��س�ي�م��ا �أن �ه��ا تعك�س طبيعة احلياة
ت�تراوح بني �ألفي دره��م و� 200أل��ف دره��م واحلب�س هناك تعاون وتفاهم قائم بني ال�صيادين واجلهات الأولية للأباء والأجداد وتربز مدى اعتمادهم ب�شكل
احلكومية يف الإم ��ارة م��ن �أج��ل املحافظة على هذه رئي�سي على البحر يف �سبيل العي�ش وال�صيد .و�شدد
والإبعاد عن البالد.
على �أهمية التوعية امل�ستمرة باملخاطر املرتتبة على
و�أج �م��ع احل���ض��ور ع�ل��ى �أن ح�م��اي��ة ال�ث�روة ال�سمكية املحميات وتنميتها وعدم ال�صيد فيها.
والبيئة البحرية هي م�س�ؤولية جمتمعية تقع على وق��ال ال�صياد جمعه حممد الرميثي �إن املغفور له امل�سا�س بالبيئة البحرية واملخزون ال�سمكي.
ال�شيخ زاي��د ب��ن �سلطان �آل نهيان -طيب اهلل ثراه -ويف ��س�ي��اق م�ت���ص��ل ،ق��ال �أح �م��د ال �ع �ن��زي ،م��دي��ر �أول
عاتق كافة املواطنني واملقيمني دون تفرقة.
قال �أحمد الزعابي ،مدير �إدارة �أبحاث البيئة البحرية غ��ر���س يف نفو�س �أب �ن��اء الإم� ��ارات مفهوم اال�ستدامة ال�ف�ن��ون وال�ث�ق��اف��ة يف �إك�سبو  2020دب��ي وامل�س�ؤول
يف وزارة التغري املناخي والبيئة�" :إن الأجهزة املخت�صة للمحافظة على الرثوة ال�سمكية والكائنات البحرية ،عن م�شروع بيت الهامور" :الندوة ت�أتي مببادرة من
يف وزارة التغري املناخي و البيئة حري�صة على �إ�شراك ما �ساهم يف تكاثر املخزون ال�سمكي وتنميته ،م�شرياً �إك�سبو 2020دب��ي� ،ضمن الفعاليات املتنوعة التي
ال�صيادين يف �صنع ال�سيا�سات والقرارات ،ال�سيما تلك �إىل �أن ممار�سات ال�صيادين اخلاطئة خ�لال الفرتة ينظمها م�شروع بيت الهامور ،وال��ذي ي�ضم العديد
املتعلقة باملحافظة على الرثوة ال�سمكية و تنميتها" .املا�ضية �ساهمت ب�شكل وا�ضح يف ت��أث��ر ه��ذا املخزون من الفئات املجتمعية ،مثل علماء البحر وال�صيادين
وبني �أن هذه ال�شريحة العري�ضة متتلك من اخلربة ال�سمكي .بدوره� ،أكد ال�صياد حمد بن غريب املزروعي والفنانني الت�شكليني والأطفال من خمتلف املراحل
ال�ك��اف�ي��ة يف م��ا يخ�ص معرفتها مب��وا��س��م التبوي�ض �أن ال �ق��رارات التي اتخذتها هيئة البيئة يف �أبوظبي ال �ع �م��ري��ة واجل� �ه ��ات امل�ع�ن�ي��ة الأخ� � ��رى ،ب �ه��دف وقف
وت�ك��اث��ر الأ��س�م��اك ب��أن��واع�ه��ا املختلفة ،ويف احلقيقة ت�صب يف م�صلحة ال�صيادين ،ال�سيما يف ظل تعر�ض ا�ستنزاف املقدرات الطبيعية للبيئة البحرية".
هم من يديرون خمزون ال�ثروة ال�سمكية على �أر�ض بع�ض �أنواع الأ�سماك لالنقرا�ض ،مطالبا ال�صيادين و�أ��ش��ار �إىل �أن امل�شروع م��وج��ود داخ��ل �إك�سبو2020
ب�ضرورة االلتزام بالقوانني املنظمة ملهنة ال�صيد لعدم دب��ي ،وه��و عمل فني وجمتمعي ج��رى تنفيذه على
الواقع.
م��دار ث�لاث �سنوات و�شارك فيه ما يزيد على ثالثة
و�أو�ضح الزعابي �أن جيل ال�شباب �أكرث وعياً باملخاطر �إحلاق ال�ضرر باملخزون ال�سمكي.
التي ق��د تلحق بقطاع امل�خ��زون ال�سمكي يف الدولة ،و�أك��د ال�صياد حممد بن �صابر الرميثي �أن �أ�صحاب �آالف ط��ال��ب ،جن �ح��وا يف �إن� �ت ��اج ن �ح��و  600قطعة
لذلك فهم يحر�صون على �إتباع الطرق ال�شرعية يف ال�سمو ح�ك��ام الإم� ��ارات ي��ول��ون ق�ط��اع ال�صيد �أهمية فنية متنوعة ،الفتا �إىل �أن الأع �م��ال الفنية تجُ ّ�سد
عمليات ال�صيد ،مبا ي�ضمن حتقيق عمليات اال�ستدامة ك�ب�رى ،وي��وف��رون ك��اف��ة ��ص�ن��وف ال��دع��م لل�صيادين ،يف جمملها ر�سائل توعوية للجمهور ب�ضرورة خلق
مبيناً �أن املحافظة على البيئة البحرية ومقدراتها توا�صل فاعل وب� ّن��اء م��ع البيئة البحرية واملحافظة
الالزمة بالن�سبة للأ�سماك.
وق��ال��ت امل�ه�ن��د��س��ة ف��اط�م��ة احل�ن�ط��وب��ي ،رئ�ي����س ق�سم الطبيعية هي م�س�ؤولية جمتمعية تطال كافة �أفراد على مقدراتها الطبيعية.

جناح �إ�ستونيا يف �إك�سبو  2020ي�ستعر�ض رقمنة ال�شركات والأعمال
•• دبي – الفجر

ا� �س �ت �� �ض��اف ج �ن ��اح �إ� �س �ت��ون �ي��ا يف �إك �� �س �ب��و 2020
دب ��ي ،جم�م��وع��ة م��ن ال �� �ش��رك��ات ال ��رائ ��دة يف ال ��دول
اال�سكندنافية ،والتي الق��ت انت�شارا وا�سعا يف دولة
�إ�ستونيا حتديدا ،وذلك كربهان على جناح الدولة يف
رقمنة جميع خدماتها.
و�أك ��د م���س��ؤول��ون ب��اجل�ن��اح الإ��س�ت��وين �أن �أي �شركة
ميكنها �أن تنهي �أوراق اعتمادها يف �إ�ستونيا من خالل
الإنرتنت يف غ�ضون � 3ساعات فقط ،وقال م�س�ؤول
ب��اجل�ن��اح �إن �إ�ستونيا و�صلت ل��درج��ة م��ن الرقمنة
بحيث ال يوجد �إجراء ال يتم من خالل الإنرتنت ما
عدا الزواج �أو الطالق.
وقامت � 5شركات بعر�ض �أعمالها ،مثل �شركة "�أوكو

– بيور �إيرث" ،والتي تقوم ب�إنتاج وتطوير مواد بناء
وت�شطيبات طبيعية بن�سبة  ،100%مماثلة لتلك
امل�ستخدمة منذ �آالف ال�سنني ،وهي واحدة من �أقدم
ال�شركات املنتجة مل��واد البناء الطبيعية يف املنطقة
اال�سكندنافية ،حيث ت�ع��ود ج��ذوره��ا �إىل �أك�ث�ر من
ثالثة �أجيال.
وت�ت�م��ا��ش��ى م�ن�ت�ج��ات ��ش��رك��ة "�أوكو – ب�ي��ور �إيرث"
م��ع �أح��د �أه ��داف �إك�سبو  2020دب��ي ،حيث ي�ؤدي
ا�ستخدام منتجات ال�شركة �إىل حياة �أكرث ا�ستدامة
ع �ل��ى الأر� � � ��ض .ك �م��ا ع��ر� �ض��ت � �ش��رك��ة "كولد كاب"
الإ��س�ت��ون�ي��ة �أح ��د منتجاتها ،وه��و ع �ب��ارة ع��ن منتج
مبتكر يتم تركيبه بجوار الباب الرئي�س ،يتم من
خالله تو�صيل املواد الغذائية ،والب�ضائع �إىل الغرفة
مبا�شرة.

�أطلقت القيادة العامة ل�شرطة �أبوظبي لعبة الواقع االفرتا�ضي (مغامرات
ال�سالمة ) الأوىل من نوعها يف املجال الأمني واالجتماعي وذلك يف امل�سرح
الرئي�سي جلناح فزعة اك�سبو  2020دبي  ،بهدف توعية الأطفال حول
ظاهرة التنمر وكيفه التعامل معها وط��رق التبليغ ،وميكن تنزيلها عن
طريق  apple storeوج��رى �إط�لاق اللعبة تزامناً مع اليوم العاملي
للطفل الذي ي�صادف  20نوفمرب من كل عام والأ�سبوع العاملي ملكافحة
التنمر  ،م��ن ِق�ب��ل �إدارة م��راك��ز ال��دع��م االجتماعي بقطاع �أم��ن املجتمع
بالتعاون مع �أكادميية �سيف بن زايد للعلوم الأمنية وال�شرطية .
و�أكد العميد �أحمد م�سعود املزروعي مدير قطاع �أمن املجتمع حر�ص القيادة
ال�شرطية على تقدمي �أف�ضل اخلدمات ب�أعلى معايري اجلودة لكافة فئات
اجلمهور ،و ت�سخري التقنيات احلديثة وتكنولوجيا املعلومات لتعزيز عملية
االت�صال والتوا�صل االيجابي ،وجعلها �أكرث مرونة وقدرة على التكيف مع
املتغريات اجلديدة ،م�شرياً �إىل �أهمية تطوير اخلدمات بطرق مبتكرة تلبي
احتياجات املتعاملني مع الرتكيز على اجلانب املجتمعي للخدمات ،والفتاً
�إىل �سعي �شرطة �أبوظبي لتقدمي خدمات �شرطية تتميز باالبتكار وذات
قيمة م�ضافة ومنط غري تقليدي جلميع �شرائح املجتمع.
و�أو�ضح العميد �سعيد حمد الكعبي مدير �إدارة مراكز الدعم االجتماعي
�أن لعبة مغامرات ال�سالمة تعزز الوعي للأطفال حول التعامل مع ظاهرة
التنمر من خالل �شخ�صيات اللعبة االربعة وه��م (�سامل و�سالمه و�أمل
ومار�س) الذين ير�سلون ر�سالة الت�سامح والتعاي�ش يف دولتنا احلبيبة ،و
يتم من خاللها طرح جمموعة �أ�سئلة على �شكل مراحل خمتلفة تو�ضح
مفهوم التنمر و �سبل الوقاية منه .وذك��ر �أن لعبة ال��واق��ع االفرتا�ضي
(مغامرات ال�سالمة) هي لعبة �إلكرتونية تفاعلية ذكية تعلم الأطفال
م�ه��ارات التعاي�ش والت�سامح م��ع جميع الأج�ن��ا���س والأدي ��ان واجلن�سيات
بطرق �سلمية ،وه��ي م�ه��ارات حياتية ت�سعى �شرطة �أب��و ظبي لغر�سها يف
نفو�س الأبناء ،من خالل �شخ�صيات اللعبة (�سامل� ،سالمة ،مار�س ،و�أمل)
و �أبطال الن�سخة الأوىل  ،ومت ا�ستيحاء �شخ�صيات (�سامل و �سالمة) من
تراث دولة الإم��ارات و�شخ�صية (مار�س و �أمل) من ر�ؤية الإم��ارات ،حيث
يتمكن الأطفال من اختيار ال�شخ�صية املنا�سبة لهم والتناف�س على �صعود
م�سبار ف�ضائي بطريقة م�سلية ويف بيئة الف�ضاء ب�شكل ثالثي الأبعاد وفقاً
مليكانيكية لعبة ال�سلم والثعبان .و�أ�شار �إىل �أن الطفل يعترب فائزاً عند
و�صوله للخطوة  100ومن املقرر �أن حتتوي اللعبة م�ستقب ً
ال على عدة
�ألعاب تفاعلية للإ�سهام ب�شكل كبري يف تعزيز مفهوم حماية و�سالمة الطفل
من �أي خماطر ميكن �أن تواجهه يف املنزل �أو احلي واملدر�سة والنادي.
وكان فريق العمل مبركز التدريب االفرتا�ضي ب�أكادميية �سيف بن زايد
للعلوم ال�شرطية و الأمنية ب��د�أ بعملية برجمة و تطوير اللعبة يف �شهر
�أغ�سط�س من هذا العام .حيث �ستكون هذه الن�سخة جزء من لعبة مغامرات
ال�سالمة و التي �ست�شمل عدداً من الألعاب التوعوية امل�سلية للأطفال.

الثالثاء  23نوفمبر  2021م  -العـدد 13399

23 November 2021 - Issue No 13399

Tuesday

24

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13399بتاريخ 2021/11/23

العدد  13399بتاريخ 2021/11/23
مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة خورفكان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  KHCFICIREA2021 /0000160مدين (جزئي)

�إىل  :املحكوم عليه  /عبداحلميد حممد املخلف
جمهول الإقامة  :الإمارات العربية املتحدة ال�شارقة خورفكان قريب من كورني�ش خورفكان
خلف حمكمة خورفكان الإبتدائية رقم ال�شارع  S 110الدور  7ال�شقة رقم  701بناية بريد
الإمارات  -هاتف رقم 0543881130
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/11/11م قد ا�صدرت املحكمة بالزامك يف الدعوى املذكورة
ل�صالح املحكوم له بالتايل :
بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ  60000درهم (�ستون الف درهم) وان يتحمل ر�سوم
الدعوى وم�صروفاتها ورف�ض ما عدا ذلك
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية ( )30يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.
حرر بتاريخ  2021/11/22م.
املحكمة االبتدائية املدنية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13399بتاريخ 2021/11/23
تنازل /بيع
�إعـالن بالن�شـر
ليكن معلوما للجميع ب�أن  :ال�سيد /قمر الزمان حممد عبدالرحيم بهويان – اجلن�سية
بنغالدي�ش  -يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  - %100يف الرخ�صة
امل�سماه (ا�ضواء اخلالدية ملقاوالت اال�صباغ) ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية
بال�شارقة برخ�صة جتارية رقم (� ،)778183إىل ال�سيد/خليل اهلل �شم�س احلق ملى -
اجلن�سية بنغالدي�ش ،تعديالت اخرى  :اليوجد
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل
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حمكمة ال�شارقة االحتادية
�إعالن ح�ضور �إجتماع باالت�صال املرئي عن بعد
يف الق�ضية رقم ()SHCFICIREA2021/ 0007576

حمكمة ال�شارقة االحتادية
�إعالن ح�ضور �إجتماع باالت�صال املرئي عن بعد
يف الق�ضية رقم ()SHCFICIREA2021/ 0007576

اعالن بالن�شر يف جريدة وا�سعة االنت�شار
بناء على طلب املدعي (ة)  :ف�ضل حق غالم نبي
اىل  :املدعي عليه  :خليفة عبيد على القطي النعيمي
و املدعي عليه  :احللم ال�سعيد لال�ستثمار العقاري
قد �أقام املدعي الدعوى يطالب فيها :
 )1احلكم ب�صفة م�ستعجلة بوقف اجراءات البيع يف التنفيذ رقم  1066ل�سنة  2016بيوع عقارية.
 )2ببطالن اجراءات التنفيذ رقم  1066ل�سنة  2016بيوع عقارية.
 )3ا�ستحقاق املدعية للوحدة ال�سكنية رقم  402الكائنة بربج هند يف منطقة اخلان ب�إمارة ال�شارقة املحجوز عليها حمل هذه
االج��راءات و�شطب ت�سجيل تنبيه نزع امللكية ال��وارد عليها مع الت�سليم مع ال��زام املدعي عليهم جميعا بامل�صاريف ومقابل �أتعاب
املحاماه و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة .انت مكلف بح�ضور الإجتماع املرئي رقم  EM00020550واملقرر بتاريخ
 ،2021/11/23ال�ساعة  08:30والذي �سيعقد يف حمكمة ال�شارقه الإحتادية دائرة دائرة اليوم الواحد املدنية والتجارية
الدائرة اخلام�سة عن بعد بوا�سطة االت�صال املرئي عرب موقع وزارة العدل
/ https://smartjustice.moj.gov.ae/chrysalis/f/eMeeting/search
بوابة اجلل�سات /الإجتماعات املرئية� .شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد� .أو قم مب�سح الرمز املبني �أدن��اه بكامريا الهاتف بيانات
الإجتماع  :رق��م الإجتماع  EM00020550وميكنكم تقدمي امل��ذك��رة اجلوابية على ال��دع��وى وارف��اق امل�ستندات عرب النظام
االلكرتوين بعد ت�صريح املحكمة لكم

اعالن بالن�شر يف جريدة وا�سعة االنت�شار
بناء على طلب املدعي (ة)  :ف�ضل حق غالم نبي
اىل  :املدعي عليه  :خليفة عبيد على القطي النعيمي
و املدعي عليه  :احللم ال�سعيد لال�ستثمار العقاري
قد �أقام املدعي الدعوى يطالب فيها :
 )1احلكم ب�صفة م�ستعجلة بوقف اجراءات البيع يف التنفيذ رقم  1066ل�سنة  2016بيوع عقارية.
 )2ببطالن اجراءات التنفيذ رقم  1066ل�سنة  2016بيوع عقارية.
 )3ا�ستحقاق املدعية للوحدة ال�سكنية رقم  402الكائنة بربج هند يف منطقة اخلان ب�إمارة ال�شارقة املحجوز عليها حمل هذه
االج��راءات و�شطب ت�سجيل تنبيه نزع امللكية ال��وارد عليها مع الت�سليم مع ال��زام املدعي عليهم جميعا بامل�صاريف ومقابل �أتعاب
املحاماه و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة .انت مكلف بح�ضور الإجتماع املرئي رقم  EM00020550واملقرر بتاريخ
 ،2021/11/23ال�ساعة  08:30والذي �سيعقد يف حمكمة ال�شارقه الإحتادية دائرة دائرة اليوم الواحد املدنية والتجارية
الدائرة اخلام�سة عن بعد بوا�سطة االت�صال املرئي عرب موقع وزارة العدل
/ https://smartjustice.moj.gov.ae/chrysalis/f/eMeeting/search
بوابة اجلل�سات /الإجتماعات املرئية� .شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد� .أو قم مب�سح الرمز املبني �أدن��اه بكامريا الهاتف بيانات
الإجتماع  :رق��م الإجتماع  EM00020550وميكنكم تقدمي امل��ذك��رة اجلوابية على ال��دع��وى وارف��اق امل�ستندات عرب النظام
االلكرتوين بعد ت�صريح املحكمة لكم

مركز �سعادة املتعاملني

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
العدد  13399بتاريخ 2021/11/23
انذار عديل بالن�شر
رقم ()9426/2021

العدد  13399بتاريخ 2021/11/23
�إعالن بالن�شر
رقم ()9416/2021

املخطر /املنذر  :املحامي  /عبد اهلل حممد العو�ضي � -إماراتي اجلن�سية
املخطر اليه /املنذر اليه  :داود علي �سهراب اهلي  -اماراتي اجلن�سية
املو�ضوع � :إخطار �إعتزال من الوكالة
بتاريخ  22/11/2005قام املخطر �إليه بالتوقيع على وكالة للمخطر �صـدقت
لدى كاتب العدل يف دبي برقم حمرر  71114/1/2005وحيث �أن املخطر
يرغب يف الإعتزال من الوكالة املذكورة �أع�لاه .لذلك  ،نخطركم باالعتزال
من الوكالة القانونية  71114/1/2005امل�ؤرخة  22/11/2005وننبه
بعدم العمل بهذه الوكالة ونحملكم �آثارها القانونية.
الكاتب العدل

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13399بتاريخ 2021/11/23
انذار عديل بالن�شر
رقم ()9396/2021

العدد  13399بتاريخ 2021/11/23
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  1416/2021/18عقاري

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي
حمكمة دبي االبتدائية
العدد  13399بتاريخ 2021/11/23
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 1455/2021/18:عقاري جزئي

املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية االوىل رقم 91
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( )245651درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب
املحاماة والفائدة  %12من املطالبة وحتى ال�سداد التام.
املدعي:م�ؤ�س�سة عقار
ع�ن��وان��ه:ام��ارة دب��ي �� -ش��ارع امل�ط��ار  -منطقة بور�سعيد  -بناية نقطة االع �م��ال  -امل�ي��زان�ين  -مكتب رقم
 - 9ه ��ات ��ف - 0506335560:ب��ري��د الكرتوين - INFO3@OMALCE.AE:م�ك��اين - 3244594826
 - IBAN:AE090500000000020106942وميثله:عبداهلل رحمه عبداهلل رحمه العوي�س ال�شام�سي
املطلوب �إعالنه  -1 :بانكاج �شاوال �شاندر �شاوال � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ()245651
درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من املطالبة وحتى ال�سداد التام  -وح��ددت لها
جل�سة يوم االثنني املوافق  2021/12/6ال�ساعة � 08.30ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف
باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة
بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

مقدم  :من املنذر � :سيف �سعيد را�شد الغبار ال�شام�سي.
عنوانة املختار  :مكتب املجموعة القانونية  -امارة دبي � -شارع ال�شيخ زايد  -برج خليفة  -جناح
رق��م  – 313هاتف رق��م  044477044 /فاك�س رق��م � 044477088 /ص ب رق��م /
 – 20338مكانی رقم 2636787451/
الربيد االلكرتوين  - internal@tlg.ae /بوكالة املحامية  /ريا�سة عبد الرحمن
�ضد  /املنذر �إليها � :أماين علي العقربي  -العنوان � :إمارة ال�شارقة
نتوجه �إليكم بهذا الإن��ذار القانوين ملطالبتكم ب�سداد املبالغ املرت�صدة يف ذمتكم مبلغ وقدره
مبلغ ( 50،000خم�سون �ألف درهم) بالإ�ضافة �إىل الفائدة القانونية %12من تاريخ املطالبة
وحتى تاريخ ال�سداد ويف حال عدم مبادرتكم لـ �سداد املبالغ املرتتبة يف ذمتكم خالل � 7أيام عمل
من تاريخ �إعالنكم بهذا الإنذار يف ف�سوف ن�ضطر التخاذ كافة الإج��راءات القانونية واملطالبة
بكافة الأ�ضرار املادية واملعنوية التي حلقت باملنذر مع الفائدة القانونية �إ�ضافة �إىل الر�سوم
وامل�صاريف و�أتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

�إعالن �إجتماع اخلربة
يف الدعوى رقم  13573/2021جتاری ایجارات

املقامة من  /كنز �إنرتبراي�س
�ضد /مركز ت�سال للأعمال �ش ذ م م (فرع)
نعلن نحن اخلبري احل�سابي � /أحمد �إبراهيم بن فار�س� ،أنه مت تعيننا من
قبل مركز ف�ض املنازعات الإيجارية مبهمة اخل�برة احل�سابية يف الدعوي
رقم  2021/13573جتاري �إيجارات (كما نعلن املدعى عليها حل�ضور
�إجتماع اخلربة املقرر له جل�سة يوم الأحد املوافق  2021/11/28ال�ساعة
 12:30ظهراً) وذلك مبقر مكتبنا الكائن بدبي ،ديرة � ،شارع املطار  ،بناية
مكاتب  ،مقابل دناتا ،الطابق الثالث .306

اخلبري احل�سابي � /أحمد �إبراهيم بن فار�س

العدد  13399بتاريخ 2021/11/23

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  480ل�سنة  2021جتاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ
به وقدره ( )723.064.20درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :جبل ال�سراج ملقاوالت التك�سية واالر�ضيات
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بردبي  -دبي � -شارع زايد  -مبنى فندق ملينيوم بالزا � -شقة  - 19مكتب
رقم  - 1902بالقرب من حمطة �أبراج االمارات للمرتو
املطلوب �إعالنه � -1 :شركة االم��ارات ملقاوالت الطرق حمر عني والذيب ذ.م.م  -فرع دب��ي � -صفته :
منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية امل��ذك��ورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )723064.20درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 23/ 11/ 2021 Issue No : 13399
Service through publication
In Case No. 18/2021/1445- Real Estate Summary
Heard in Seventh Real Estate Summary Tribunal No. 248
Case Subject A claim to order the defendant to pay an amount of (AED 244635), the
charges, the expenses, the attorney's fees and the interest of 12 % from the claim until
the full payment.
Plaintiff : Aqaar Corporation
Address : Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point Building,
Mezzanine Floor, Office No.9, Tel. 0506335560 - Email almarooshi@omalc.ae,
Makani 3244594826, IBAN AE090500000000020106942
Represented by : Abdulla Rahma Abdulla Rahma Al Owais Al Shamsi
Party to be notified 1- Misbah Ul Haq Qureshi Capacity : Defendant
Service Subject : Filed the case against you which subject is a claim to order the
defendant to pay an amount of (AED 244635), the charges, the expenses, the
attorney's fees and the interest of 12% from the claim until the full payment. The
hearing of Monday 29-11-2021 at 09:30 AM on online court hearing was determined
for the same. Therefore, you are ordered to attend by yourself or your legal attorney
and you have to submit the memos or documents you have to the court at least three
days prior to the hearing.
Prepared by / Ahmed Ayoub Mahmoud

Service through publication
In Case No. 18/2021/1455- Real Estate Summary
Heard in FIRST Real Estate Summary Tribunal No. 91
Case Subject : A claim to order the defendant to pay an amount of (AED 245651),
the charges, the expenses, the attorney's fees and the interest of 12% from the claim
until the full payment.
Plaintiff : Aqaar Corporation
Address: Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point Building,
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0506335560- Email almarooshi@omalc.ae,
Makani 3244594826, IBAN AE090500000000020106942
Represented by Abdulla Rahma Abdulla Rahma Al Owais Al Shamsi
Party to be notified 1- Pankaj Chawla Shander Chawla Capacity : Defendant
Service Subject : Filed the case against you which subject is a claim to order the
defendant to pay an amount of (AED 245651), the charges, the expenses, the
attorney's fees and the interest of 12% from the claim until the full payment. The
hearing of Monday 06-12-2021 at 08:30 AM on online court hearing was determined
for the same. Therefore, you are ordered to attend by yourself or your legal attorney
and you have to submit the memos or documents you have to the court at least three
days prior to the hearing.
Prepared by / Alyaa Mohammed Alhaj

United Arab Emirates
Ministry of Justice

�إىل املحكوم عليه  :حممد ماجد را�شد املع�صم الفال�سي
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ �سمرية نا�صر احمد بن حيد  ،اجلن�سية  :الإمارات العربية املتحدة
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  41150درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية

العدد  13399بتاريخ 2021/11/23
تنازل /بيع
�إعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيدة  :الهام انعام احلق  -اجلن�سية :بنغالدي�ش ،ترغب
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد  :حممد
انعام احلق  -اجلن�سية :بنغالدي�ش ،يف الرخ�صة امل�سماه (امل�ستوى خلدمات ال�سيارت)
ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )760370ال�صادرة من دائرة التنمية
االقت�صادية بال�شارقة ،تعديالت اخرى :وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام
القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر
هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني
من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب
العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13399بتاريخ 2021/11/23

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  7244/2021/207تنفيذ جتاري

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -حممد ماجد را�شد املع�صم الفال�سي
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIREA2021 /0004738مدين (جزئي)

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

حماكم دبياالبتدائية

Date 23/ 11/ 2021 Issue No : 13399

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

العدد  13399بتاريخ 2021/11/23

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية

املحكمة االبتدائية املدنية

وزارة العدل

العدد  13399بتاريخ 2021/11/23

رئي�س ال�شعبة

�إىل  :املحكوم عليه ارفیندهان بادمانابان ,العنوان 9419319 :
نحيطكم علما ب�أنه بتاريخ ال يوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى
املذكورة بالرقم اعاله ل�صالح عامر على ابراهيم على القرقاوي ,بالتايل  :ن�ص
احلكم نامر بالزام املدعى عليه ان ي�ؤدى للمدعى مبلغا وقدره()185200
درهم والزمته بالفائدة مبقدار�%5سنويا من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام
ال�سداد والزمته بامل�صروفات.
حكما ً قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية

االمارات العربية املتحدة

�إجتماع خربة

املنظورة يف  :دائرة �إدارة الدعوى التا�سعة رقم 412
مو�ضوع الدعوى :املطالبه بف�سخ التعاقد على الوحدتني ذواتا االرقام ( 305و  )306من م�شروع جممع اتالنت�س  .تركيا ،الزام املدعى بالتكافل
والت�ضامم والت�ضامن برد مبلغ وقدره  710,135درهم (�سبعمائة وع�شرة �آالف ومائة وخم�سة وثالثون امارتي) للمدعي مع الزامهم بالفوائد
الت�أخريية بواقع  %12والفوائد القانونيه بن�سبة  ،%9احتياطيا  :الزام املدعى عليه االول ال�شريك بال�شركة االجنبية الوارد ا�سمها بالعقد
�شركة الوادي االخ�ضر اي ال ام امل�ساهمة لالن�شاءات وال�صناعة والتجارة باداء مبلغ  710,135درهم والفوائد الت�أخريية والقانونية ،رابعا  :الزم
املدعى عليهم بالتكافل والت�ضامن ب�سداد مبلغ 100,000درهم كتعوي�ض للمدعي عن ال�ضرر املادي واملعنوي وفوات الك�سب واخل�سارة .الزام
املدعى عليهم بالر�سوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة .املدعى  :يحي �سلطان عاي�ض ع�سريي  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -منطقة اخلليج
التجاري  -دبي � -شارع الأبراج  -مبنى برج برلينجتون � -شقة  - 3103الطابق  - 31ح�صة على القبي�سي للمحاماة واال�ست�شارات القانونية وميثله
 :ح�صة علي حممد حجي القبي�سي  -املطلوب �إعالنهما  :الوادي الأخ�ضر للعقارات (م�ؤ�س�سة فردية) ملالكها  /علي �سعيد �سليمان عبيد ال�سالمي.
 -2الوادي االخ�ضر للو�ساطة العقارية (م�ؤ�س�سة فردية) ملالكها  /علي �سعيد �سليمان عبيد ال�سالمي � -صفتهما  :مدعى عليهما .مو�ضوع الإعالن
 :قد �أقام عليكـــ الدعوى ومو�ضوعها املطالبة املطالبه بف�سخ التعاقد على الوحدتني ذواتا االرقام ( 305و  )306من م�شروع جممع اتالنت�س
 .تركيا ،الزام املدعى بالتكافل والت�ضامم والت�ضامن برد مبلغ وقدره  710,135درهم (�سبعمائة وع�شرة �آالف ومائة وخم�سة وثالثون امارتي)
للمدعي مع الزامهم بالفوائد الت�أخريية بواقع  %12والفوائد القانونيه بن�سبة  ،%9احتياطيا  :الزام املدعى عليه االول ال�شريك بال�شركة
االجنبية الوارد ا�سمها بالعقد �شركة الوادي االخ�ضر اي ال ام امل�ساهمة لالن�شاءات وال�صناعة والتجارة باداء مبلغ  710,135درهم والفوائد
الت�أخريية والقانونية ،رابعا  :الزم املدعى عليهم بالتكافل والت�ضامن ب�سداد مبلغ 100,000درهم كتعوي�ض للمدعي عن ال�ضرر املادي واملعنوي
وفوات الك�سب واخل�سارة .الزام املدعى عليهم بالر�سوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة .وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 2021/11/28
ال�ساعة � 9.00صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم � SHCFICICPL2021 /0009297أمر �أداء

مركز �سعادة املتعاملني

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حماكم دبي

املنذرين  /ورثة املرحوم  /حممد عبد اخلالق قرقا�ش اماراتية اجلن�سية
�ضد  -:املنذراليه � /سيد مق�صود �أحمد �شاه  -هندي اجلن�سية
لـذلك  ،ب�ضرورة �سداد مبلغ وقدره =  23,700درهم قيمة �شيكات بدل الإيجار
املرجتعه �أرقام ( )17-16-15التي متثل جزء من بدل الإيجار امل�ستحق عن
الفرته من  2019/10/10وحتى اخالء امل�أجور بنهاية عقد الإيجار بتاريخ
 2020/10/9وذلك خم�سة �أيام من تاريخ تبلغكم بهذا الإخطار و�إال �سوف
نلج�أ �إيل اتخاذ الإجراءات القانونية �ضدكم مع حفظ حق املنذرة يف املطالبة
ببدل الإي�ج��ار والإخ�ل�اء عن ف�ترة �شغل امل��أج��ور و �سداد املرت�صدة يف ذمتكم
والر�سوم و امل�صاريف.

العدد  13399بتاريخ 2021/11/23

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  6684/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/791جتاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )140.168.75درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :داود عيد حممد ملقاوالت التك�سية والأر�ضيات
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بردبي � -شارع ال�شيخ زايد  -فندق ميلينيوم بالزا  -مكتب رقم
 - 1902الدور  - 19بالقرب من حمطة ابراج االمارات للمرتو
املطلوب �إعالنه  -1 :ماوننت فيو للأعمال الفنية �ش.ذ.م.م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )140168.75درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

العدد  13399بتاريخ 2021/11/23
انذار عديل بالن�شر
رقم ()9400/2021
املنذر  :راغب عبدالغفار راغب ال�سرجاين
املنذر �إليه  -1 /كاريزما لتعهدات احلفالت
 -2مدحت حنا �ساوير�س ( -جمهول حمل الإقامة)
يتوجه املنذر بهذا الإنذار اىل املنذر اليهما لإنذارها بالآتي املنذر ينذر ويكلف بالوفاء املنذر اليهما ويعلنهما
بهذا االنذار للعلم مبا جاء به ونفاذ مفوله قانونا يف مواجهتهما ويطالب املنذر اليها ب�سرعة �سداد قيمة
املديونية البالغة مبلغ وقدره  175,000درهم “مائة وخم�سة و�سبعون �ألف درهم“ يف موعد خم�سة �أيام
من تاريخ ن�شر هذا الإن��ذار  ،و�إال ف�سوف يتخذ املنذر جتاه املنذر اليها كافة الإج��راءات القانونية املنا�سبة
ل�سداد املبلغ املذكور �أعاله وذلك ب�إتخاذ طريق الق�ضـاء �سـبيل لكي ي�ست�أدى حـقـه مبـا يف ذلك �إقـامـة الـدعاوى
املو�ضـوعية وامل�ستعجلة مبـا فيهـا احلـجـوزات على احل�سابات البنكية والرخ�ص التجارية واملنع من ال�سفر
وترقـب الـو�صـول حتى ي�ست�أدى كامل حقوقه مع املطالبة بالفوائد القانونية والتعوي�ضـات عـن جميع
الأ�ضرار التي حلقـت بـه جـراء االمتناع عن �سداد املبلغ املذكور �أعاله.

الكاتب العدل

حماكم دبي
حمكمة دبي االبتدائية

حمكمة دبي االبتدائية
العدد  13399بتاريخ 2021/11/23
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 2704/2021/16:جتاري جزئي
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية الرابعة رقم 14
مو�ضوع ال��دع��وى  :املطالبة ب��ال��زام امل��دع��ي عليهم بالت�ضامن والتكافل فيما بينهما ب��ان ي��ؤدي��ا للمدعية مبلغ
( )291.664.40مئتان واحد وت�سعني الف و�ستمائة واربعة و�ستون درهم واربعني فل�سا  -والفائدة القانونية بواقع
 %9من تاريخ تقدمي هذه العري�ضة وحتى متام ال�سداد مع الزامهما بامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة مع �شمول
االمر بالنفاذ املعجل بال كفالة.
املدعي:ريتفر للأ�صباغ والطالء  -م�ؤ�س�سة فردية
عنوانه:االمارات  -امارة ابوظبي  -امل�صفح م  - 26ق  85م�ستودع ال�سيد نا�صر �صالح �سامل واخرين بوكالة املحامية/
�إميان الرفاعي  -وميثله:اميان يون�س حممد ا�سماعيل الرفاعي
املطلوب �إعالنهم  -1 :التميمي للت�صميم الداخلي �ش.ذ.م.م  -2متيمي ل�صناعة لوازم الت�صميم الداخلي �ش.ذ.م.م
 -3خليل حممد ر�شيد احمد � -صفتهم  :مدعي عليهم
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2021/10/5:يف الدعوى املذكورة اعاله
ل�صالح /ريتفر للأ�صباغ والطالء  -م�ؤ�س�سة فردية بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن بان ي ��ؤدوا للمدعية مبلغ
( )291.664.40مئتان واحد وت�سعني الف و�ستمائة واربعة و�ستون درهم واربعني فل�سا  ,والفائدة قدرها � %5سنويا
وذلك من تاريخ قيد الدعوى احلا�صل يف  2021/7/8وحتى متام ال�سداد والزامهم بالر�سوم وامل�صاريف والف درهم
مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات ,حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل
مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

العدد  13399بتاريخ 2021/11/23
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 1445/2021/18:عقاري جزئي

املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية ال�سابعة رقم 248
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( )244635درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب
املحاماة والفائدة  %12من املطالبة وحتى ال�سداد التام.
املدعي:م�ؤ�س�سة عقار
ع�ن��وان��ه:ام��ارة دب��ي �� -ش��ارع امل�ط��ار  -منطقة بور�سعيد  -بناية نقطة االع �م��ال  -امل�ي��زان�ين  -مكتب رقم
 - 9ه ��ات ��ف - 0506335560:ب��ري��د الكرتوين - INFO3@OMALCE.AE:م�ك��اين - 3244594826
 - IBAN:AE090500000000020106942وميثله:عبداهلل رحمه عبداهلل رحمه العوي�س ال�شام�سي
املطلوب �إعالنه  -1 :م�صباح احلق قري�شي � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ()244635
درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من املطالبة وحتى ال�سداد التام  -وح��ددت لها
جل�سة يوم االثنني املوافق  2021/11/29ال�ساعة � 09.30ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف
باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة
بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم
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Publication of a Judgment Notice
In Case No. 2704/2021/16 Partial Civil
Held in: Fourth Partial commercial Department no 14
Subject matter of the case : Obliging the defendants to jointly pay the plaintiff an amount of 291,664,40 (Two
hundred ninety one thousand six hundred sixty four dirhams and forty fils) dirhams and the legal interest at
the rate of 9% from the date of From the date this petition was submitted until the date of full payment, with
obligating the defendants to pay expenses and in exchange for lawyers' fees With the inclusion of the order of
urgent implementation without a guarantee.
)Plaintiff Ritfer Pigments & Coatings (Individual Foundation
Her Addressee : Emirates Emirate of Abu Dhabi - Mussafah M 26 - Block 85 - Warehouse of Mr. Nasser Saleh Salem
and others Represented by lawyer/ Eman Al Rifai - Represented by / Eman Younes Muhammad Ismail Al-Rifai
To be notified/
1- Al Tamimi Interior Design LLC - as a : defendant
2- Tamimi Interior Design Supplies Industry LLC - as a: defendant
3- Khalil Muhammad Rashid Ahmad as a : defendant
Subject matter of Notice : We inform you that the court, in its session held on 05/10/2021, ruled the abovementioned case in favor of Ritfer Pigments & Coatings (Individual Foundation), Obliging the defendants to jointly
pay the plaintiff an amount of 291,664,40 (Two hundred ninety one thousand six hundred sixty-four dirhams and
forty fils) dirhams and the legal interest at the rate of 5% from the date of filing the case until full payment, And
obligated them to fees and expenses and an amount of 1000 dirhams in return for attorney's fees, all other requests
were refused. Judgment in attendance is subject to appeal within thirty days from the day following the publication
of this notice. Issued in the name of His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid bin Saeed Al Maktoum, Ruler
of Dubai, and recited publicly.
Preparation / Latifa Majid Juma Almaa Al Muhairi

Defendant's notification by publication
Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance
)in Case No. SHCFICIREA2021/0008331- Civil (Partial
To the defendant: Shujat Ali Fazal Mabood
Unknown Place of residence : Sharjah, Al Azra area, Sheikh Salem Bin Sultan Al Qasimi
Street, Sharjah Taxi Drivers' Building
For notification by publication in both Arabic and English languages
The plaintiff: Sharjah Taxi (LLC) filed the lawsuit against the defendant / Shujat Ali Fazal
Mabood - Pakistan, requesting the following:
First : Registration of the lawsuit, setting a date for its consideration, and announcing the
defendant.
Second : Obligate the defendant to pay an amount of (11862.00 dirhams) Eleven thousand
eight hundred sixty-two dirhams, and the legal interest at 12% from the date of the judicial
claim until the date of full payment.
Third : Obligate the defendant to pay charges and expenses and attorney fees.
You are assigned to attend the hearing 13/12/2021 in front of the Case Management Office of
Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office No. (Case Manager Office No. 4) in person
or authorized agent/ attorney, and to submit a plea (rejoinder) to the case, accompanied by all
the documents, within a period not exceeding ten days from the date of publication, in order to
hear and examine the case mentioned above, as a you are the defendant.
Judicial Services Office
Hamda Muhammad Hassan Ali Al Ali

Publication of a Judgment Notice
In Case No. 1547/2021/11 Partial Civil
Held in: First Partial Civil Department no 21
Subject matter of the case : Obliging the defendants to jointly pay the plaintiff an amount of
3,000,000 (three million) dirhams and the legal interest at the rate of 9% from the date of the
judicial claim until the date of full payment, with obligating the defendants to pay expenses
and in exchange for lawyers' fees.
Plaintiff : Royal United Windows & Metal LLC
Her Addressee : Emirates Emirate of Dubai - Al Qusais Industrial 3 - owned by Dubai Real
Estate Corporation - Store No. 83- Represented by lawyer/ Eman Al Rifai
Represented by : Eman Younes Muhammad Ismail Al-Rifai
To be notified : 1- Girish Kumar Changoth as a: defendant
Subject matter of Notice: We inform you that the court, in its session held on 25/08/2021,
ruled the above mentioned case in favor of Royal United Windows and Metal LLC, The court
decided to obligate the defendants to pay the plaintiff an amount of (3,000,000) dirhams and
the legal interest is 5% from the date of the claim until full payment, And obligated them to
fees and expenses and an amount of 500 dirhams in return for attorney's fees. Judgment in
attendance is subject to appeal within thirty days from the day following the publication of
this notice. Issued in the name of His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid bin Saeed Al
Maktoum, Ruler of Dubai, and recited publicly.
Preparation
Maryam Mahmoud Ahmed Mohamed Al Zarooni

Notification by Publication for a Defendant
Case Management Office, Sharjah Federal Civil First Instance Court
Case No. SHCFICIREA2021/0008691 Civil/ Partial
To Defendant : Zaher Khan Darwish - Unknown Place of Residence : Sharjah
(investigation ongoing), UNI. 095173494
Please be noted that the plaintiff : Mahmoud Mansour Mohamed, Egyptian, filed
the above mentioned case requesting the following:- Transfer fines to the defendant
file and addressing Sharjah transport to execute the same or to be paid by the
defendant. An amount of AED 39370 and increasing) and transfer the vehicle's
ownership. - Bind the defendant to pay costs, charges and attorney fees - Notify the
defendant with the hearing and the statement - The ruling shall have the immediate
execution pursuant to Article 229, section 5 of the Civil Procedure Law. You are
requested to attend the hearing on 07/12/2021 before case management office,
Sharjah Federal Civil First Instance Court (case admin office No.5) in person or to
be represented by a legal attorney within 10 days of the date of publication in order
to consider the above mentioned case in your capacity as defendant. Notification
by publication in Arabic & English.
Legal Services Office / Aisha Ali Mohamed
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خالل كلمته االفتتاحية بالقمة العاملية لل�صناعة والت�صنيع 2021

�سلطان اجلابر :ا�سرتاتيجية الإمارات لل�صناعة و التكنولوجيا املتقدمة تعك�س ر�ؤية القيادة الر�شيدة لقطاع م�ستدام
 العامل يقف على عتبة مرحلة جديدة عنوانها تطبيقات الثورة ال�صناعية الرابعة -الإمارات �ستحافظ على مزاياها التناف�سية و�ستعززها ل�ضمان ريادتها العاملية

 تقنيات الثورة ال�صناعية الرابعة بد�أت بتطوير القطاع ال�صناعي وتعزيز م�ساهمته يف دفع النمو والتقدم العاملي•• دبي -وام:

�أك��د معايل الدكتور �سلطان بن �أحمد اجلابر وزير
ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة �أن الر�ؤية ال�سديدة
للقيادة الر�شيدة يف دولة الإمارات وتوجيهاتها بتطوير
اقت�صاد م�ستدام ومتنوع للخم�سني عاما املقبلة ت�شكل
منوذجا عامليا للتنمية االقت�صادية امل�ستندة �إىل املزايا
التناف�سية وبيئة الأعمال املتقدمة.
ورحب معاليه باحل�ضور وامل�شاركني بالقمة العاملية
لل�صناعة والت�صنيع  2021يف ن�سختها الرابعة ودعا
�إىل اال�ستفادة الكاملة من طاقات الثورة ال�صناعية
الرابعة التي �أطلقت دولة الإمارات منوذجا متكامال
لتطبيقاتها يف املجال ال�صناعي.
جاء ذلك يف الكلمة االفتتاحية للقمة التي تنظمها
وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة بالتعاون مع
منظمة الأمم املتحدة للتنمية ال�صناعية “يونيدو”
وت�ستمر حتى  27نوفمرب اجلاري وتت�ضمن معر�ضا
�صناعيا يف مركز دب��ي للمعار�ض يف �إك�سبو 2020
دبي .ووجه معايل الدكتور �سلطان بن �أحمد اجلابر
يف كلمته دع��وة مفتوحة ل��دول ال�ع��امل لل�شراكة مع
دول��ة الإم ��ارات يف جهودها لتعزيز التعاون الدويل
ب �ه��دف ب �ن��اء م�ستقبل م���ش��رق وم��زده��ر ،وا�ستثمار
الفر�ص امل�ستقبلية العديدة وال��واع��دة ،م�شريا �إىل
�أنه ال م�ستقبل لأي اقت�صاد منعزل ،و�أن ت�سريع النمو
والتقدم يحتاج �إىل ت�ضافر اجلهود ،وخلق منظومة
�صناعية فعالة ومتكاملة.
و �ألقى معاليه ال�ضوء على تطور القطاع ال�صناعي
ال �ع��امل��ي  ..و ق ��ال�“ :ساهمت ال� �ث ��ورات ال�صناعية
ال �ث�لاث الأوىل يف ت�ع��زي��ز ال �ن��اجت امل�ح�ل��ي الإجمايل
ال �ع��امل��ي وارت �ف��اع��ه �إىل م���س�ت��وي��ات ت��اري �خ �ي��ة ..كما
�ساهمت يف زي��ادة متو�سط العمر املتوقع للإن�سان و
ارتفاع متو�سط الدخل العاملي مبقدار � 15ضعفا ..
ون�شهد حاليا بداية الع�صر ال�صناعي الرابع حيث
ب ��د�أت تقنيات ال �ث��ورة ال�صناعية ال��راب�ع��ة بتطوير

القطاع ال�صناعي ،وتعزيز م�ساهمته يف دف��ع النمو
والتقدم العاملي» .و تطرق معاليه �إىل �أثر التقنيات
املتقدمة يف تعزيز كفاءة الأداء ،و�أعطى عدة �أمثلة،
منها �أن “الطباعة ثالثية الأبعاد” �ضاعفت �إنتاجية
ع��دد م��ن ال�ق�ط��اع��ات ع�ل��ى م��دى ال���س�ن��وات اخلم�س
املا�ضية و �ساهمت تقنيات “تعلم الآلة” يف عملية
تطوير اللقاحات خالل جائحة كوفيد 19-ما �أدى
�إىل ت��وف�ير وق��ت ال�ت�ج��ارب ال�سريرية ،و�أن �ق��ذ عددا
كبريا م��ن الأرواح ..و�أك��د ق��درة التقنيات املتقدمة
وال��ذك��اء اال��ص�ط�ن��اع��ي ع�ل��ى �إح� ��داث ف��رق �إيجابي.
و�أو�ضح معايل الدكتور �سلطان بن �أحمد اجلابر �أن
اال�سرتاتيجية الوطنية لل�صناعة يف دولة الإمارات،
ت��رك��ز على ال�ق�ط��اع��ات ال�ت��ي ت�سهم يف حتقيق قيمة
�إ�ضافية عالية ،وت�سريع تطبيق التقنيات احلديثة
يف ج�م�ي��ع جم ��االت ال���ص�ن��اع��ة وال�ت���ص�ن�ي��ع ،وتنويع
االقت�صاد ،وحتقيق النمو امل�ستدام ،وتعزيز تناف�سية
القطاعات ال�صناعية ،وذل��ك لتحقيق ه��دف وزارة
ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة مب�ضاعفة م�ساهمة
القطاع ال�صناعي يف الناجت املحلي الإجمايل للدولة
خالل �أقل من ع�شر �سنوات.
و ق��ال معاليه  “ :نعمل على حتقيق قيمة �أك�بر يف
القطاعات التي منتلك فيها خربات ومزايا تناف�سية
مبا يف ذلك قطاع الطاقة ،وقطاعات الكيماويات ،و
البال�ستيك ،واملعادن ،وال�صناعات الثقيلة و املعدات
الكهربائية ..و �سرنكز على اال�ستثمار يف القطاعات
ذات الأول � ��وي � ��ة ،مب ��ا يف ذل� ��ك ال��رع��اي��ة ال�صحية،
والتكنولوجيا الزراعية ،وال�صناعات املتقدمة ..كما
ن�سعى لتحقيق القيمة يف القطاعات عالية الأداء مثل
التكنولوجيا احليوية والف�ضاء».
و ع��ن اخل�ط��ط امل�ستقبلية �أو� �ض��ح معاليه �أن وزارة
ال�صناعة �سرتكز على زيادة م�ساهمة القطاع ال�صناعي
يف بناء اقت�صاد يكون الأف�ضل و الأن�شط عامليا و ذلك
متا�شيا مع “مبادئ اخلم�سني” التي �أطلقتها القيادة
ال��ر��ش�ي��دة كخطة ت�ن�م��وي��ة ��ش��ام�ل��ة ل�ت�ع��زي��ز ال�ن�م��و و

االزدهار يف ال�سنوات اخلم�سني القادمة.
و �أكد معايل وزير ال�صناعة و التكنولوجيا املتقدمة �أن
دولة الإمارات تدعو ال�شركاء لالن�ضمام �إىل م�سرية
تعزيز النمو ال�صناعي ،وتعتمد على �إبرام ال�شراكات
الذكية لتو�سيع قاعدتها ال�صناعية ،م�ستفيدة من
امل��زاي��ا التناف�سية احل��ال�ي��ة ال�ت��ي متتلكها م��ن بنية
حتتية عاملية امل�ستوى وميزة الو�صول ب�سهولة �إىل
خمتلف م���ص��ادر ال�ط��اق��ة ،وجم�م��وع��ة متنوعة من
املواد الأولية والتنوع واالنفتاح الثقايف الذي يكر�سها
وجهة للمواهب من �أكرث من  200جن�سية.
و �أ�شار معاليه �إىل املزايا التي توفرها دولة الإمارات
والتي تعمل على تعزيزها من خالل تطوير الأطر
التنظيمية وت��وف�ير ت��أ��ش�يرات �إق��ام��ة طويلة الأمد
للم�ستثمرين ،ورواد الأعمال ،واملهنيني ذوي املهارات
العالية ،وت�سهيل الو�صول �إىل التمويل بالتعاون مع
“م�صرف الإمارات للتنمية».
و �أ��ش��ار معاليه �إىل ال��درو���س امل�ستفادة م��ن جائحة
ك��ورون��ا بالن�سبة لقطاع ال�صناعة والت�صنيع عامليا،
وال��ذي عانى انخفا�ضا كبريا مع اختفاء الطلب يف
بع�ض القطاعات ب�سرعة كبرية ،والتي تبعتها عودة
ارت �ف��اع الطلب مب�ع��دالت ه��ي الأ� �س��رع منذ خم�سني
ع��ام��ا ،م��ا خلق �ضغوطا غ�ير م�سبوقة على �سال�سل
ال�ت��وري��د ال�ع��امل�ي��ة ،وه��و م��ا ي�ستدعي ت�ع��زي��ز مرونة
�سال�سل التوريد ،ورف��ع كفاءة ال�ق��درات ال�صناعية،
وم��راق �ب��ة و� �ض �ب��ط ال�ت�ك�ل�ف��ة ،وت �ب �ن��ي من� ��اذج �أعمال
م��رن��ة تتيح التعامل بفعالية ك�ب�يرة م��ع التحديات
واال�ستفادة من الفر�ص اجلديدة� ،إ�ضافة �إىل تنويع
م�صادر الإمدادات وتو�سيع قائمة الأ�سواق امل�ستهدفة،
وت�ع��زي��ز امل�ي��زان�ي��ات العمومية م��ن خ�لال م��زي��ج من
االحتياطات النقدية ،والتمويل ب�شروط منا�سبة،
وبناء ال�شراكات بني القطاعني العام واخلا�ص.
و تطرق معايل الدكتور �سلطان بن �أحمد اجلابر �إىل
“م�شاريع اخلم�سني” التي �أطلقتها القيادة الر�شيدة
يف دولة الإمارات لو�ضع �أ�سا�س النمو للعقود اخلم�سة
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املقبلة ،وامل��وق��ع امل�ت�ق��دم ال��ذي حتتله ا�سرتاتيجية
ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة �ضمن هذه امل�شاريع
وق� ��ال “ :مع اح �ت �ف��ال دول� ��ة الإم� � � ��ارات بالذكرى
اخلم�سني لقيام االحت ��اد ،و�ضعت القيادة الر�شيدة
ر�ؤي�ت�ه��ا مل�ستقبل م��زده��ر للخم�سني ع��ام��ا القادمة
ويتمثل دور ال�صناعة يف امل�ساهمة يف بناء االقت�صاد
الأف�ضل والأن�شط يف العامل».
و �شهدت م�شاركة معايل الدكتور �سلطان بن �أحمد
اجلابر يف فعاليات اليوم الأول للقمة اجتماعات مع
م�ع��ايل وزي��ر ال�صناعة وال�ث�روة املعدنية يف اململكة
العربية ال�سعودية معايل بندر بن �إبراهيم اخلريف،
وال� �ل ��ورد ج�ي�ري ج��رمي���س�ت��ون ،وزي ��ر اال��س�ت�ث�م��ار يف
وزارة الأع�م��ال والطاقة واال�سرتاتيجية ال�صناعية
يف امل�م�ل�ك��ة امل �ت �ح��دة ،وم �ع��ايل ك��اري��ن احل ��رار وزيرة
البنية التحتية الوطنية والطاقة وامل��وارد املائية يف
دولة �إ�سرائيل .و ح�ضر معاليه توقيع مذكرة تفاهم
بني وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة و�شركة
االم��ارات العاملية للأملنيوم تهدف لتطبيق برنامج
ال�ق�ي�م��ة ال��وط�ن�ي��ة امل���ض��اف��ة ع�ل��ى ج�م�ي��ع امل�شرتيات
والعقود لل�سلع واخل��دم��ات ،وال�ت�ع��اون ب�ش�أن فر�ص
النمو يف �صناعة الأملنيوم يف الإمارات العربية املتحدة،
وت�شكيل جلنة عمل م�شرتكة بهدف تقييم ومناق�شة
متطلبات تنفيذ الربنامج وتوفري الدعم والدرو�س
امل�ستفادة من اخلربات ال�سابقة.

ت�ست�ضيفه غرفة دبي حتت �شعار اقت�صاد امل�ستقبل :اجليل القادم من غرف التجارة

انطالق �أعمال الن�سخة الثانية ع�شرة من م�ؤمتر غرف التجارة العاملية يف دبي
•• دبي-الفجر:

تنطلق ال�ي��وم ال�ث�لاث��اء يف دب��ي �أعمال
الن�سخة الثانية ع�شرة من م�ؤمتر غرف
ال�ت�ج��ارة ال�ع��امل�ي��ة ال ��ذي تنظمه غرفة
دبي بالتعاون مع االحتاد العاملي لغرف
التجارة التابع لغرفة التجارة الدولية
يف مدينة جمريا يف دبي خالل الفرتة
م��ا ب�ي�ن  23وح �ت��ى  25م��ن نوفمرب
املقبل حتت �شعار “اقت�صاد امل�ستقبل:
اجليل القادم من غرف التجارة».
وت�ك�ت���س��ب ه ��ذه ال�ن���س�خ��ة م��ن امل�ؤمتر
�أهمية خا�صة لكونها املرة الأوىل التي

يقام فيها امل�ؤمتر بعد اجلائحة ،ونظراً
لتنوع وغنى املوا�ضيع املطروحة على
ج ��دول الأع �م��ال .وي�ستقطب امل�ؤمتر
�أك�ث�ر م��ن  1000م���ش��ارك م��ن �أكرث
من  100دولة ،بالإ�ضافة �إىل ما يزيد
عن  80من كبار املتحدثني الر�سميني
يف  40جل�سة حوارية ونقا�شية وور�شة
عمل.
وي���ش�ك��ل امل ��ؤمت��ر من�صة م�ث��ال�ي��ة تتيح
ل�ل�م���ش��ارك�ين ف�ي��ه ال�ف��ر��ص��ة ليناق�شوا
ال� �ت� �ح ��دي ��ات وال� �ف ��ر� ��ص �أم � � ��ام حركة
ال �ت �ج ��ارة ال �ع��امل �ي��ة و�آف � � ��اق االنتعا�ش
االق�ت���ص��ادي ب�ع��د ف�ت�رة غ�ير م�سبوقة

من االنكما�ش والتحديات التي �أفرزتها
جائحة كوفيد  ،19و�إبداء �آرائهم حول
دور ال �غ��رف يف ظ��ل ال �ث ��ورة الرقمية
واملتغريات االقت�صادية العاملية ،والدور
الذي يجب �أن تقوم به الغرف خلدمة
�أع�ضائها خالل املرحلة املقبلة.
وي���ش��ارك املتحدثون على م��دار الأيام
ال�ث�لاث��ة للم�ؤمتر يف جل�سات حوارية
ملناق�شة ال�ع��دي��د م��ن امل��و��ض��وع��ات ذات
االه �ت �م��ام امل �� �ش�ترك وم �ن �ه��ا منظومة
ال �ت �ح��دي��ات وال �ف��ر���ص ب��ال���س�ن��ة لغرف
التجارة العاملية ح��ول ال�ع��امل ،والدور
امل �ت �ن��ام��ي ل �ل �� �ش��راك��ات ب�ي�ن القطاعني

احلكومي واخل��ا���ص ،ومعايري ال�صحة
وال�سالمة ،ومرونة الأعمال واال�ستعداد
للأزمات واملخاطر امل�ستقبلية ،والدعم
اللوج�ستي للقطاع يف ظ��ل املتغريات
اجلديدة ،وحتديد الأدوات ال�ضرورية
لت�سهيل اال�ستثمار يف مرحلة م��ا بعد
اجلائحة.
ه ��ذا وي �ن �ظ��م م� ��ؤمت ��ر غ ��رف التجارة
العاملية من قبل االحت��اد العاملي لغرف
التجارة كل عامني يف مدينة خمتلفة،
وي�ع��د امل�ن�ت��دى ال ��دويل ال��وح�ي��د الذي
يتيح ل�صناع القرار على م�ستوى الغرف
ورجال الأعمال الفر�صة لتبادل الآراء

واخلربات وبناء عالقات عمل متينة.
ك�م��ا �سيحت�ضن امل ��ؤمت��ر ج��ائ��زة غرف
التجارة العاملية ،التي تعترب الربنامج
العاملي الوحيد لتكرمي وتقدير امل�شاريع
واملبادرات املبتكرة التي اعتمدتها غرف
التجارة وال�صناعة حول العامل .وتعترب
غ��رف��ة ال �ت �ج��ارة ال ��دول �ي ��ة ،ال �ت��ي يقع
مقرها يف العا�صمة الفرن�سية باري�س،
والتي ت�أ�س�ست يف العام � ،1919أكرب
منظمة ت��دع��م ق�ط��اع الأع �م��ال العاملي
وتهتم مب�صاحله ،حيث متثل �أكرث من
 45مليون �شركة وم�ؤ�س�سة يف �أكرث من
 100دولة حول العامل.

ومن�صور املالك املدير التنفيذي لقطاع
ال���س�ي��ا��س��ات و ال�ت���ش��ري�ع��ات يف جمارك
دبي وع��دد من م��دراء الإدارات واملراكز
اجلمركية يف جمارك دبي ،و�ضم الوفد
ال ��زائ ��ر � �س �ع��ادة خ��ول �ي��و كا�ستانيو�س
زوي��ن �سفري جمهورية الدومينيكان يف
الإمارات و�سعادة �إدواردو �سانز لوفاتون
مدير عام جمارك الدومينيكان.
و�أك � ��د �أح �م ��د حم �ب��وب م���ص�ب��ح حر�ص
ج�م��ارك دب��ي ب�صفة م�ستمرة على نقل
جتربتها اجلمركية الرائدة �إىل الأ�شقاء
والأ�صدقاء وذلك يف �إطار ر�ؤيتها الإدارة
اجل �م��رك �ي��ة ال� ��رائ� ��دة ع��امل �ي �اً لت�سهيل

ال �ت �ج��ارة امل �� �ش��روع��ة..م �ن��وه��ا ان زي ��ارة
الوفد �شكلت فر�صة ال�ستعرا�ض جهود
جمارك دبي يف تطوير قطاع التفتي�ش
اجلمركي واالرتقاء بالأنظمة املقدمة يف
هذا املجال والتي تعد منوذجاً يحتذى
ب ��ه وك ��ذل ��ك �أح� � ��دث �أج� �ه ��زة الفح�ص
والتفتي�ش.
وا��س�ت�ع��ر���ض امل�ه�ن��د���س ع ��ادل ال�سويدي
م��دي��ر �إدارة ال��دع��م ال�ف�ن��ي يف جمارك
دب��ي م�شروع “�سياج” امل �ب��ادرة املبتكرة
لو�ضع حد فا�صل بني احلرم اجلمركي
ومنطقة دخ ��ول �إم ��ارة دب��ي م��ن خالل
�سياج افرتا�ضي ذكي يتكون من كامريات

ع��ال �ي��ة اجل � � ��ودة ت �غ �ط��ي ك ��اف ��ة �أرج� � ��اء
احل ��رم اجل�م��رك��ي للمنافذ وح�سا�سات
ورادارات ل�ل�ت�ح�ك��م يف ع �م �ل �ي��ة حركة
الب�ضائع والأ��ش�خ��ا���ص للقيام بعملية
ال�ت�ح�ل�ي��ل واال� �ش �ت �ب��اه وت���س�ع��ى جمارك
دب��ي م��ن خ�لال االرت �ق��اء ب��امل���ش��روع �إىل
ت�شديد ال��رق��اب��ة على امل�ن��اف��ذ البحرية
حلماية املجتمع واالقت�صاد باالعتماد
ع�ل��ى ال�ت�ق�ن�ي��ات احل��دي �ث��ة م�ث��ل الذكاء
اال�صطناعي والأجهزة املتطورة لك�شف
امل� ��واد امل�م�ن��وع��ة ب��اال��س�ت�ع��ان��ة بطائرات
ب��دون طيار “الدرون “وزوارق جمهزة
ب��أن�ظ�م��ة م�ت�ط��ورة ق� ��ادرة ع�ل��ى مراقبة
وتتبع ال�سفن قبل دخولها �إىل موانئ
املنطقة .
من جانبه عر�ض ف�لاح ال�سماك مدير
�أول عمليات امل�سافرين املبني  2نظام

الإف���ص��اح املبكر ال��ذك��ي و يتيح النظام
للقادمني �إىل الإم� ��ارات ع�بر مطارات
دب��ي الإف���ص��اح امل�سبق ع��ن /الب�ضائع و
الأمتعة ال�شخ�صية والهدايا و العمالت
امل �ع��دن �ي��ة وامل �ب��ال��غ ال �ن �ق��دي��ة /ال � ��واردة
ب�صحبة امل���س��اف��ر ك�م��ا ي��وف��ر التطبيق
خا�صية طلب اجن��از املعامالت الواردة
قبل الو�صول �إىل ال��دول��ة مبا يخت�صر
وقت عبورهم عرب امل�سار الأحمر لإنهاء
الإج � � ��راءات اجل�م��رك�ي��ة يف �أق ��ل م��ن 4
دق��ائ��ق..ك �م��ا ت �ن ��اول ت�ط�ب�ي��ق حت�صيل
ك �ف��اءة الأداء وه ��و ب��رن��ام��ج الكرتوين
لتوثيق عمليات التفتي�ش وقيا�س الأداء
ال��وظ�ي�ف��ي جل�م�ي��ع امل�ف�ت���ش�ين يف جميع
اق �� �س��ام ال�ت�ف�ت�ي����ش امل �ي��دان �ي��ة بجمارك
دب ��ي ورب �ط �ه��ا ب��الأن�ظ�م��ة والتطبيقات
الداعمة.

جمارك دبي تعر�ض جتربتها بالتفتي�ش اجلمركي لوفد من الدومينيكان

•• دبي-وام:

ا�ستعر�ضت جمارك دبي خالل ا�ستقبالها
وفداً من جمهورية الدومينيكان جتربة
ال ��دائ ��رة و�أف �� �ض��ل امل� �ب ��ادرات وامل�شاريع
التطويرية املطبقة يف قطاع التفتي�ش
اجلمركي.
ا�ستقبل ال��وف��د ��س�ع��ادة �أح �م��د حمبوب
م���ص�ب��ح ال��رئ �ي ����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي مل�ؤ�س�سة
املوانئ واجلمارك واملنطقة احلرة املدير
العام جلمارك دبي و حممود الب�ستكي
امل ��دي ��ر ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل�ل�ع�م�ل�ي��ات يف دبي
التجارية العاملية_ موانئ دبي العاملية

م�س�ؤولون وقادة �أعمال يدعون �أ�صحاب املواهب
لال�ستفادة من الأنظمة املحفزة يف دولة الإمارات

•• ال�شارقة -وام:

�أك��د معايل الدكتور �أحمد بالهول الفال�سي وزي��ر دول��ة ل��ري��ادة الأعمال
وامل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة �أن دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة ت�شكل
حا�ضنة لدعم �أ�صحاب املواهب واملهارات والأفكار املبتكرة من رواد الأعمال
عرب توفري �أنظمة اقت�صادية و�إ�ستثمارية ومالية م�شجعة ومرنة ت�ساعد
ال�شركات منذ البدايات الأوىل للت�أ�سي�س على االنطالق نحو النجاح وفق
قاعدة �صلبة .جاء ذلك يف اجلل�سة االفتتاحية لأعمال الن�سخة اخلام�سة
من مهرجان ال�شارقة لريادة الأعمال التي حملت عنوان “ 50عاماً على
دولة الإم��ارات العربية املتحدة :منو �أمة ريادية” حيث �شارك يف اجلل�سة
�إىل جانب معايل الدكتور �أحمد بالهول الفال�سي كل من ف��ادي غندور
الرئي�س التنفيذي ل�شركة “وم�ضة كابيتال” وماغنو�س �أول�سون ال�شريك
امل�ؤ�س�س ل�شركة “كرمي».
وناق�شت اجلل�سة �أهمية قطاع ال�شركات النا�شئة ودوره املتنامي يف تعزيز
النمو االقت�صادي لدولة الإم ��ارات العربية املتحدة واخل�ط��وات الالزمة
لالرتقاء به وتطويره �إىل جانب العوامل امل�ؤثرة يف منو هذا القطاع خالل
الـ  50عاماً املقبلة خا�صة �أن الدولة ت�ستعد لالحتفال بعيدها الوطني
والذكرى اخلم�سني لت�أ�سي�سها.
وقال معايل الدكتور �أحمد بالهول الفال�سي لدينا يف الوزارة فريق متميز
لدعم وت�شجيع ريادة الأعمال وخالل فرتة اجلائحة قدمت حكومة دولة
الإم ��ارات حزماً حتفيزية للمحافظة على تدفق الأع�م��ال وت�شجيع رواد
الأعمال على الإ�ستمرار ب�أعمالهم ولدينا الكثري من احللول وال�شراكات
مع البنوك مل�ساعدة ال�شركات النا�شئة يف التمويل وفتح احل�سابات �إىل جانب
توفري حلول التحول الرقمي وقد �أدت ال�سيا�سات احلكومية التحفيزية �إىل
م�ضاعفة التمويل املقدم لل�شركات النا�شئة عدة مرات .
ودع��ا معايل الدكتور �أحمد بالهول الفال�سي وزي��ر دول��ة لريادة الأعمال
وامل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة رواد الأعمال و�أ�صحاب الأف�ك��ارة املبتكرة
لال�ستفادة م��ن املنظومة املتكاملة ال�ت��ي ت��وف��ره��ا ال��دول��ة ل��رع��اي��ة ريادة
الأعمال والإ�ستمرر يف �إكت�ساب املعارف واملهارات م�ؤكداً �أن رواد الأعمال
�سي�سهمون يف حتقيق املزيد من الإجنازت للدولة يف اخلم�سني عاماً املقبلة.
من جهته حتدث فادي غندور عن رحلته يف ريادة الأعمال التي بد�أها يف
دولة الإمارات منذ ثمانينيات القرن املا�ضي والتحديات التي واجهته م�شرياً
�إىل �أن البيئة الإقت�صادية تطورت ب�شكل كبري و�أ�صبحت �صناعة الأعمال يف
الدول ملهمة للكثري من �أ�صحاب امل�شاريع النا�شئة حول العامل.

اتفـاقية تعـاون بني اجتماعية
ال�شـــارقة و�سيدات �أعمــــال عجمان

•• ال�شارقة-الفجر:

وقعت دائ��رة اخل��دم��ات االجتماعية يف ال�شارقة ،وجمل�س �سيدات �أعمال
ع�ج�م��ان ،اتفاقية ت�ع��اون ب�ين ال�ط��رف�ين ،بحيث ي�ستفيد ك��ل منهما من
خ�برات الآخ��ر ،خا�صة يف جمال رواد ورائ��دات الأع�م��ال .ووق��ع االتفاقية
كال من عفاف �إبراهيم املري رئي�س دائرة اخلدمات االجتماعية يف ال�شارقة
والدكتورة �آمنة خليفة �آل علي رئي�س جمل�س �سيدات �أعمال عجمان ،ع�ضو
جمل�س �إدارة غرفة عجمان ،يوم (الأح��د) يف مقر جمل�س �سيدات اعمال
عجمان .وباملنا�سبة عربت عفاف املري ،عن ارتياحها لتوقيع هذه االتفاقية
والتي من �ش�أنها �إفادة �شريحة عري�ضة من �أ�صحاب امل�شاريع ال�صغرية من
ربات البيوت وتفتح �أمامهن ال�سبل لتو�سيع �آفاق م�شاريعهن التجارية اىل
العاملية ،م�ؤكدة على الدور املنوط بدائرة اخلدماات االجتماعية بتمكني
املر�أة وم�ساعدتها على االنطالق مب�شاريع تدعمها ماديا ومعنويا ،خا�صة
وان اهتمام الدائرة يت�صل بنماذج كثرية من ال�سيدات ،كالأرامل واملطلقات
واملهجورات ورب��ات املنازل واملعنفات وغريهن من النماذج ويكمن دورها
يف �إعادة الثقة ،والتمكني اجتماعيا واقت�صاديا وماديا ونف�سيا ،وفتح �آفاق
جديدة ،وااللتفات واالهتمام بهن �أكرث من النماذج الأخرى امل�ستقرة من
ال�سيدات .وقالت املري :جاءت االتفاقية �إنطالقاً من الرغبة امل�شرتكة بني
الطرفني يف امل�ساهمة بو�ضع خطط وب��رام��ج التنمية بالدولة ،وتقديرا
للم�صالح امل�شرتكة يف تطوير العالقات الثنائية ،و�إميانا ب�أن التعاون بني
الطرفني ي�ساهم يف التنمية املحلية ،مت الإت�ف��اق على التعاون امل�شرتك،
بهدف دعم فر�ص التعاون بني الطرفني ال�ستفادة كل منهما من �إمكانيات
الآخر يف جماالت التعاون.

�أدنوك للتوزيع تد�شن جي ًال
جديد ًا من متاجر التجزئة

•• �أبوظبي-الفجر:

ُتعد �أدنوك للتوزيع ،ال�شركة الرائدة على م�ستوى دولة الإمارات يف قطاع
الوقود ومتاجر التجزئة� ،أول �شركة لبيع الوقود بالتجزئة على م�ستوى
ال�شرق الأو�سط تطلق اجليل اجلديد من تقنيات الت�سوق الع�صرية املتمثلة
يف متجر واح��ة �أدن��وك ذات��ي التحكم بالكامل ال��ذي يتم فيه ال��دف��ع دون
تالم�س ودون حاجة �إىل وجود حما�سب ،حيث تقدم ال�شركة �أحدث نظم
الدفع احلديثة غري النقدية ودون تالم�س لتعزز بذلك بيئة الت�سوق عرب
تقنيات الذكاء اال�صطناعي.
وبهذا يتفادى العمالء الذين على عاجلة من �أمرهم االنتظار حلني تفرغ
العاملني .وعلى خالف نقاط البيع الذاتية احلالية يف متاجر التجزئة،
ال يتطلب الأم��ر من العمالء م�سح م�شرتياتهم ،بل عليهم فقط م�سح
البطاقة امل�صرفية �أو بطاقة الهوية الإماراتية �أو م�سح رمز الـــ ،QRواخذ
م�شرتياتهم واخلروج ،حيث يتم خ�صم قيمة امل�شرتيات بعد مغادرة العميل
للمتجر �إم��ا عن طريق التطبيق �أو البطاقة امل�صرفية التي ا�ستخدمها
ل��دخ��ول املتجر؛ وتحُ �ف��ظ جميع تفا�صيل عملية ال���ش��راء يف التطبيق �أو
الإي�صال الإلكرتوين.
وبهذه املنا�سبة ،قال املهند�س بدر �سعيد اللمكي ،الرئي�س التنفيذي لأدنوك
للتوزيع“ :ن�سعى من خالل متجر واحة �أدنوك املعزز �إىل �إحداث تغيرياً
جذرياً يف طريقة ت�سوقنا ،وتغيري مفهوم الت�سوق عرب جتربة �أ�سهل و�أ�سرع
و�أكرث راحة من ذي قبل .كما يُعد ا�ستخدام الأنظمة الرقمية جزء �أ�سا�سياً
من جهودنا املتوا�صلة لتعزيز جتربة ت�سوق العمالء ،وميثل متجر واحة
�أدنوك املتطور هذا جوهر هذه اال�سرتاتيجية.

الثالثاء  23نوفمبر  2021م  -العـدد 13399

23 November 2021 - Issue No 13399

املال والأعمال

Tuesday

26

برعاية ال�شيخة فاطمة  ..منتدى جلنة ال�صداقة
الإماراتية اليابانية يبحث م�ستقبل �صناعة النفط والغاز

•• �أبوظبي-وام:

حتت رعاية �سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي العام
رئي�سة املجل�س الأعلى للأمومة والطفولة الرئي�سة الأعلى مل�ؤ�س�سة التنمية
الأ��س��ري��ة “ �أم االمارات ”،ع�ق��دت جلنة ال���ص��داق��ة الإم��ارات �ي��ة اليابانية
للتطوير املهني للمر�أة ،املنتدى الثالث ع�شر للجنة عرب تقنية االت�صال
املرئي .ح�ضر املنتدى كل من معايل الدكتورة ميثاء بنت �سامل ال�شام�سي،
وزيرة دولة ،و�سعادة يا�سوهريو �سوزوكي ،رئي�س جمل�س �إدارة مركز التعاون
الياباين للبرتول ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة كوزمو ،و يوكي �ساداميت�سو
مدير ع��ام �إدارة امل��وارد الطبيعية وال��وق��ود يف وزارة االقت�صاد وال�صناعة
والتجارة يف اليابان ،ووت�سيو�شي ناكاي ،الرئي�س التنفيذي ملركز التعاون
الياباين للبرتول  ،JCCPوفاطمة النعيمي ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة
�أدنوك للغاز الطبيعي امل�سال ،ورئي�سة جلنة �إدارة جلنة ال�صداقة الإماراتية
اليابانية للتطوير املهني للمر�أة� ،إىل جانب عدد من املتحدثني من �شركة
�أدنوك و�أرامكو ،باململكة العربية ال�سعودية ،ونفط عُمان و�شركات النفط
والغاز اليابانية.
ونقلت معايل الدكتورة ميثاء ال�شام�سي حتيات �سمو ال�شيخة فاطمة بنت
مبارك ،لأع�ضاء اللجنة ،ومدى تقديرها جلهود اع�ضاء اللجنة ،م�شرية �إىل
�أن انعقاد هذا املنتدى ي�أتي بالتوازي مع انعقاد معر�ض وم�ؤمتر �أبوظبي
ال��دويل للبرتول �/أدي�ب��ك ،2021 /وال��ذي يعترب من�صة عاملية لتبادل
اخلربات و�أف�ضل املمار�سات والتي من �ش�أنها متكني اخلرباء واملخت�صني
يف قطاع النفط العاملي من تبادل املعلومات والأفكار التي ت�ساهم يف ر�سم
مالمح م�ستقبل قطاع الطاقة يف العامل.
وا�شارت معاليها اىل �أن دولة الإم��ارات العربية املتحدة ت�سعى لتخفي�ض
الب�صمة الكربونية من خالل تنفيذ ا�سرتاتيجية الطاقة  2050والتي
ت�ستهدف خف�ض ثاين �أك�سيد الكربون يف الدولة.
وح�ث��ت امل�شاركني واملخت�صني يف ه��ذا امل�ن�ت��دى على و��ض��ع �أه ��داف لر�سم
م�سارات وظيفية جديدة يف وقت حتول الأعمال ،وحتديد الفر�ص النا�شئة
عن تطبيق �أحدث التقنيات يف كل خطوة من خطوات عملية �إنتاج النفط
والغاز ،والعمل على تعزيز القدرات واملهارات املهنية للمر�أة العاملة يف هذا
القطاع ،واال�ستفادة من التو�صيات والنتائج التي �ستخرج بها ور�ش العمل
املنعقدة على هام�ش املنتدى.
و�أعربت معايل الدكتورة ميثاء ال�شام�سي عن �شكرها ملعايل الدكتور �سلطان
بن �أحمد اجلابر وزير ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة “الرئي�س التنفيذي
ل�شركة برتول �أبو ظبي الوطنية “ �أدنوك “ وجمموعة �شركاتها” الع�ضو
املنتدب ل�شركة برتول �أبوظبي الوطنية “�أدنوك” ول�سعادة تي�سويو�شي
ناكاي املدير التنفيذي ل�شركة  JCCPجلهودهم من اجل حتقيق �أهداف
اللجنة مبا يتوافق ور�ؤية كال اجلهتني.
كما �شكرت جميع امل�شاركني وامل�ساهمني يف اجن��اح املنتدى خا�صة وزاره
االقت�صاد وال�صناعة وال�ت�ج��ارة يف اليابان على دعمها امل�ستمر الن�شطة
اللجنة ،وكذلك جميع �شركات النفط والغاز الداعمة لهذا املنتدى.
من جانبه �أكد ت�سيو�شي ناكاي ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة � JCCPأهمية
ا�ستخدام �أف�ضل املمار�سات واحللول الذكية ل�ضمان ا�ستمرارية الأعمال،
والعمل على مواكبة التطورات يف قطاع النفط والغاز.

برعاية حممد بن را�شد ..من�صور بن زايد ي�شهد انطالق القمة العاملية لل�صناعة والت�صنيع  2021يف �إك�سبو دبي
•• دبي-وام:

حتت رعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب��ن را��ش��د �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دب��ي “رعاه
اهلل” �شهد �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد
�آل ن�ه�ي��ان ن��ائ��ب رئ�ي����س جمل�س ال ��وزراء
وزي��ر � �ش ��ؤون ال��رئ��ا��س��ة ان�ط�لاق فعاليات
الن�سخة ال��راب �ع��ة م��ن “ ال�ق�م��ة العاملية
لل�صناعة والت�صنيع” التي تنظمها وزارة
ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة بالتعاون
م ��ع م �ن �ظ �م��ة الأمم امل �ت �ح ��دة للتنمية
ال���ص�ن��اع�ي��ة “يونيدو” وت���س�ت�م��ر حتى
 27نوفمرب اجل��اري وتت�ضمن معر�ضا
��ص�ن��اع�ي��ا وذل ��ك مب��رك��ز دب ��ي للمعار�ض
��ض�م��ن “�إك�سبو  2020دب � ��ي» .ح�ضر
اجلل�سة االفتتاحية للقمة التي تقام حتت
��ش�ع��ار “االرتقاء ب��امل�ج�ت�م�ع��ات :توظيف
التقنيات الرقمية لتحقيق االزدهار”..
ف �خ��ام��ة حم �م��د ول ��د ال �� �ش �ي��خ ال �غ ��زواين
رئي�س اجلمهورية الإ�سالمية املوريتانية
ال���ش�ق�ي�ق��ة ��ض�ي��ف � �ش��رف ال�ق�م��ة ومعايل
الدكتور �سلطان ب��ن �أح�م��د اجل��اب��ر وزير
ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة الرئي�س
امل �� �ش��ارك للقمة ع��ن اجل��ان��ب الإماراتي
وجون كريي املبعوث الرئا�سي الأمريكي
اخلا�ص ل�ش�ؤون التغري املناخي ويل يونغ
املدير العام ملنظمة الأمم املتحدة للتنمية
ال�صناعة “يونيدو” ال��رئ�ي����س امل�شارك
للقمة ع��ن الأمم امل �ت �ح��دة و ب ��در �سليم

�سلطان العلماء رئي�س اللجنة التنظيمية
للقمة العاملية لل�صناعة والت�صنيع وكبار
امل�س�ؤولني بالأمم املتحدة و 25وزيرا �إىل
جانب م�صنعني وخ�براء عامليني ور�ؤ�ساء
تنفيذيني لكربيات ال�شركات ال�صناعية
العاملية.
وق ��ال �سمو ال�شيخ من�صور ب��ن زاي ��د �آل
نهيان �إن دولة الإمارات ،وبف�ضل توجيهات
ال�ق�ي��ادة الر�شيدة ،رك��زت ع�بر “م�شاريع
اخلم�سني” على بناء وتعزيز اقت�صادها

ليكون الأف���ض��ل والأن���ش��ط ع��امل�ي��ا ،وذلك
من خالل خطة تنموية �شاملة وطموحة
ل���ض�م��ان حت�ق�ي��ق ال ��ري ��ادة يف امل�ؤ�شرات
االقت�صادية احليوية وتقوية مكانة الدولة
املحورية يف االقت�صاد العاملي .و�أكد �سموه
�أن ر�ؤي��ة القيادة الر�شيدة اال�ست�شرافية
لقطاع ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة
يف الإم��ارات ،مكنت القطاع من �أداء دوره
الأ�سا�سي يف بناء االقت�صاد املحلي مبا يعزز
تناف�سية الإمارات ويدعم بيئة الأعمال يف

الدولة ،والتي تتميز بالكثري من الفر�ص
اال�ستثمارية الواعدة ومتتع ببنية حتتية
فائقة التطور والفاعلية.
و �أ��ض��اف �سموه �إن م�شاركة ه��ذه النخبة
من القادة وامل�س�ؤولني العامليني يف القمة
العاملية لل�صناعة والت�صنيع يعزز التعاون
الدويل ل�صياغة م�ستقبل قطاع ال�صناعة
ال�ع��امل��ي مب��ا ي��ؤك��د مكانة دول��ة الإم ��ارات
باعتبارها من�صة عاملية لتطوير اخلربات
و�صنع احللول وو�ضع الت�صورات الالزمة

لتحقيق االزدهار العاملي.
و عقب اجلل�سة االفتتاحية للقمة ،قام
�سموه بجولة ب�أجنحة ع��دد من اجلهات
احلكومية وال�شركات الوطنية والدولية
امل�شاركة يف معر�ض ال�صناعة والتقنيات
املتقدمة الذي يقام �ضمن فعاليات الدورة
الرابعة م��ن القمة وي�سلط ال�ضوء على
مبادرة “ا�صنع يف الإمارات” الأوىل من
نوعها لت�شجيع امل�ستثمرين واملطورين
وامل �ب �ت �ك��ري��ن امل�ح�ل�ي�ين وال��دول �ي�ي�ن على
اال�ستفادة من الت�سهيالت واحلوافز التي
يقدمها القطاع ال�صناعي يف الدولة.
ي �� �ش��ارك يف ال �ق �م��ة ال �ع��امل �ي��ة لل�صناعة
والت�صنيع �أك�ثر م��ن  250متحدثا مبا
يف ذلك  4ر�ؤ�ساء دول و ممثلون لر�ؤ�ساء
دول ورئي�سا وزراء �سابقان و 4من كبار
ممثلي الأمم املتحدة واملبعوث الرئا�سي
الأمريكي ل�ش�ؤون التغري املناخي ،و�أكرث
م��ن  25وزي��را م��ن دول��ة الإم ��ارات ودول
العامل� ،إ�ضافة �إىل ح�ضور �إم��ارات��ي بارز
يف معظم جل�سات �أ�سبوع القمة التي تزيد
عن  70جل�سة.
وت�شهد القمة  3م�ؤمترات متخ�ص�صة عن
التكنولوجيا واال�ستثمار امل�ؤثر والطاقة
البديلة واملتجددة و 3فعاليات م�شرتكة
م��ع اململكة املتحدة و�أ�سرتاليا و�إيطاليا
ودورات اح�تراف �ي��ة وت��دري�ب�ي��ة لل�شباب،
ومعر�ضا �صناعيا و تكنولوجيا متخ�ص�صا
�إ�ضافة �إىل فعالية للريا�ضات الإلكرتونية،
وفعالية مع مركز �سكولكوفو لالبتكار.

الن�سخة اخلام�سة لـ «ال�شارقة لريادة الأعمال» ت�ؤكد �أهمية الريادة يف تعزيز النمو وحتقيق اال�ستدامة

بدور القا�سمي  :ريادة الأعمال ت�شكل جوهر النمو الإقت�صادي
•• ال�شارقة-وام:

�أك��دت ال�شيخة بدور بنت �سلطان القا�سمي رئي�سة مركز
ال�شارقة ل��ري��ادة الأع�م��ال (��ش��راع) �أن ثقافة النجاح وما
تعنيه م��ن �إمي��ان ب��ال��ذات وامل��واه��ب وال��ر��س��ال��ة التنموية
ل�ل�ع�م��ل والإن� �ت ��اج مت�ث��ل �أه ��م ع��وام��ل من��و و�إ�ستمرارية
امل�شاريع النا�شئة و�أب��رز عنا�صر تناف�سيتها يف الأ�سواق
املحلية والعاملية  .و�أ�ضافت ال�شيخة ب��دور القا�سمي �إن
ري ��ادة الأع �م��ال ال �ي��وم ت�شكل ج��وه��ر ال�ن�م��و الإقت�صادي
وحا�ضن ًة للإبتكار وتوظيف الأف�ك��ار اجل��دي��دة من �أجل
�صناعة تغيري حقيقي يف م�سار الإقت�صاد لي�صبح �أكرث

�إ�ستدام ًة من ناحية و�أكرث �إقرتاباً من م�صالح املجتمعات
وت�ط�ل�ع��ات�ه��ا م��ن ن��اح�ي��ة اخ ��رى لأن ال ��ري ��ادة وامل�شاريع
ال�صغرية واملتو�سطة تت�سم بخ�صو�صية وف ��رادة جتعل
منها جت�سيداً مل�شاركة املجتمعات يف �صناعة التوجهات
والغايات االقت�صادية  .ج��اء ذل��ك خ�لال افتتاح فعاليات
ال�ن���س�خ��ة اخل��ام �� �س��ة م��ن “مهرجان ال �� �ش��ارق��ة لريادة
الأعمال” ال�ي��وم ال�ت��ي ينظمها م��رك��ز ال���ش��ارق��ة لريادة
الأع �م��ال (� �ش��راع) يف م��رك��ز �إك�سبو ال�شارقة حت��ت �شعار
“ملتقى النجوم “ بح�ضور ال�شيخة ب��دور بنت �سلطان
ومب�شاركة معايل الدكتور �أحمد بالهول الفال�سي وزير
دول��ة ل��ري��ادة الأع�م��ال وامل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة و

م�ع��ايل �أح �م��د ع�ل��ي ال���ص��اي��غ وزي ��ر دول ��ة وجن�ل�اء املدفع
املديرة التنفيذية لـ(�شراع) �إىل جانب  55متحدثاً من
رواد الأعمال امل�ؤثرين وال�شخ�صيات الثقافية والريا�ضية
واالجتماعية ال�شابة واخلرباء املحليني والدوليني و�أكرث
من  4000رائد �أعمال وم�ؤ�س�س �شركة نا�شئة يف خمتلف
القطاعات .و �أك��دت جن�لاء املدفع مدير مركز ال�شارقة
لريادة الأع�م��ال “ �شراع “ �أن املركز ملتزم بالعمل على
الإ�ستثمار يف طاقات �أ�صحاب املواهب ومتكينهم من النمو
والتميز �إنطالقاً من �إميانه الرا�سخ بقدرة كل �إن�سان على
النجاح مبا ميلكه من ذكاء وموهبة وبحقه الطبيعي يف
ال�سعي نحو حتقيق طموحاته واختيار طريقه يف احلياة.

و�أ�ضافت املدفع ع��اد ًة ما نحتفي ب��إجن��ازات رواد الأعمال
بعد حتقيقهم النجاح دون �أن نعرف من وقف �إىل جانبهم
يف ب��داي��ة رحلتهم وم��ن �ساندهم عندما مل ي�ج��دوا من
يتفهم �شغفهم وحما�سهم له�ؤالء �أقول �إن التحلي باجلر�أة
والإمي��ان م�س�ؤولية م�شرتكة والثقة بالنف�س �سالح قوي
ملواجهة التحديات .واختتمت امل��دف��ع قائلة �إن (�شراع)
ي�سعى منذ ت�أ�سي�سه قبل � 5سنوات �إىل توفري هذه امل�ساحة
ل��رواد الأع�م��ال ع�بر مهرجان ال�شارقة ل��ري��ادة الأعمال
ال��ذي يجمع نخبة من كبار املتخ�ص�صني يف العامل على
م��دى يومني ويقدم من�صة رائ��دة للتعبري عن �أفكارهم
وفر�صة مثالية للتوا�صل وامل�شاركة يف �صنع التغيري.

ر�ؤ�ساء دول وم�س�ؤولون �أمميون :القمة العاملية لل�صناعة والت�صنيع جت�سد جناعة ر�ؤية الإمارات ال�ست�شراف امل�ستقبل

رئ �ي ����س م��وري �ت��ان �ي��ا:
ال � � �� � � �ص � � �ن � � ��اع � � ��ة
ق � ��اط � ��رة ال �ت �ن �م �ي��ة
االقت�صادية ال�شاملة
ورك �ي��زت �ه��ا امل �ح��وري��ة
•• �أبوظبي-وام:

�أك� ��د ر�ؤ�� �س ��اء دول وم �� �س ��ؤول��ون من
الأمم امل� �ت� �ح ��دة وم� �ت� �ح ��دث�ي�ن �أن
ا�ست�ضافة الإم��ارات لفعاليات القمة
ال �ع��امل �ي��ة ل�ل���ص�ن��اع��ة وال �ت �� �ص �ن �ي��ع يف
�إك �� �س �ب��و  2020دب� ��ي ي�ج���س��د بعد
نظرها وجناعة ر�ؤيتها اال�ست�شرافية
امل�ستقبلية.
وق��ال��وا خ�ل�ال كلماتهم يف اجلل�سة
االفتتاحية للقمة العاملية لل�صناعة
وال �� �ص �ن �ي��ع � 2021إن �ه ��ا �أ�صبحت
من�صة عاملية بالغة الأهمية ت�سلط
ال �� �ض��وء ع�ل��ى ال �ف��ر���ص والتحديات
املختلفة يف ال�ق�ط��اع ال���ص�ن��اع��ي مبا
ي�سهم يف �صياغة م�ستقبل التحول
ال�صناعي عامليا.
فمن جانبه القى فخامة حممد ولد
ال�شيخ ال�غ��زواين رئي�س اجلمهورية
الإ� �س�ل�ام �ي��ة امل��وري �ت��ان �ي��ة ال�شقيقة
��ض�ي��ف ال �� �ش��رف يف ال �ق �م��ة العاملية
ل�ل���ص�ن��اع��ة وال�ت���ص�ن�ي��ع يف ن�سختها
ال ��راب� �ع ��ة ك �ل �م��ة ح � ��ول الإم� �ك ��ان ��ات
الواعدة التي ميكن للتعاون الدويل
حتقيقها قال يف بدايتها “ �أود بداية
�أن �أت��وج��ه بجزيل ال�شكر �إىل دولة
الإم��ارات العربية املتحدة ال�شقيقية
ق�ي��ادة و�شعبا على ال��دع��وة الكرمية
حل�ضور ال ��دورة ال��راب�ع��ة م��ن القمة
ال�ع��امل�ي��ة لل�صناعة وال�ت���ص�ن�ي��ع على
هام�ش �إك�سبو  2020دبي».
و�أ� � � � �ض � � ��اف �إن دول � � � ��ة الإم � � � � � ��ارات

م��دي��ر ع��ام اليونيدو:
القمة من�صة عاملية مهمة
ت�سلطال�ضوءعلىالفر�ص
وال �ت �ح��دي��ات املختلفة
يف ال �ق �ط��اع ال�صناعي

با�ست�ضافتها “�إك�سبو  2020دبي”
والقمة العاملية لل�صناعة والت�صنيع
يف دب � ��ي ت �ث �ب��ت م � ��رة ج� ��دي� ��دة بعد
نظرها وجناعة ر�ؤيتها اال�ست�شرافية
امل�ستقبلية ..م�ؤكدا �أن ال�صناعة تعد
قاطرة التنمية االقت�صادية ال�شاملة
وركيزتها امل�ح��وري��ة بحكم �إ�سهامها
املتميز يف خلق فر�ص العمل و�إنتاج
القيمة امل�ضافة ورفع معدالت النمو.
وق ��د ت���ض��اع��ف ح�ج��م وت �ن��وع �إ�سهام
ال�ق�ط��اع ال���ص�ن��اع��ي يف االقت�صادات
امل �ع ��ا� �ص ��رة ع �ل��ى ن �ح��و م �ل �ح��وظ يف
ال �ع �ق��دي��ن الأخ�ي�ري ��ن ب�ف���ض��ل ثورة
التقنيات اجلديدة والتحول الرقمي
امل �ت �� �س��ارع .وه� ��ذا م��ا ي�ع�ك����س �أهمية
ووجاهة �شعار قمتنا هذه“ :االرتقاء
ب��امل �ج �ت �م �ع��ات :ت��وظ �ي��ف التقنيات
الرقمية لتحقيق االزدهار».
و�أ�� �ش ��ار �إىل �أن اق �ت �� �ص��ادات ال ��دول
النامية يف الغالب وخا�صة يف القارة
الأفريقية تت�سم ب�ضعف قطاعاتها
ال�صناعية .فعلى الرغم مما تتمتع
ب��ه ال� �ق ��ارة الأف��ري �ق �ي��ة م��ن عوامل
ج �ل��ب اال� �س �ت �ث �م��ار ال� �ع ��دي ��دة ومن
املوارد الطبيعية الهائلة ،التي تعترب
مدخالت �أ�سا�سية يف ال�صناعة ف�إنها
ال ت � ��زال ت �ك��اب��د م ��ن �أج � ��ل الإق �ل��اع
�صناعيا كما ال ت��زال فيها ،معدالت
اال�ستثمار ون�سب �إ��س�ه��ام ال�صناعة
يف الناجت املحلي الداخلي اخل��ام جد
�ضئيلة.
معزيا ذل��ك يف الأ��س��ا���س �إىل م�شاكل

بنيوية تتداخل فيها ه�شا�شة البنية
ال�ت�ح�ت�ي��ة و� �ص �ع��وب��ات ال��و� �ص��ول �إىل
التمويالت وانخفا�ض م�ستوى ر�أ�س
املال الب�شري و�ضعف القطاع اخلا�ص
و�شدة االعتماد على ت�صدير املوارد
الأولية اخلام و�ضعف البنية التحتية
الرقمية.
وذك ��ر ف�خ��ام�ت��ه �أن ��ه ول��ذل��ك و�ضعت
الدول الأفريقية ال�صناعة والت�صنيع
يف �صدارة �أجندة  2063وهي اليوم
تبذل ج�ه��ودا كبرية يف �سبيل �إقامة
�صناعات حتويلية متنوعة تناف�سية،
وف�ع��ال��ة م��ن خ�ل�ال ب��رام��ج طموحة
لتح�سني ال�ب�ن��ى التحتية الداعمة
للنمو يف النقل واالت�صاالت وكذلك
لرتقية التقنيات اجلديدة وت�شجيع
القطاع اخلا�ص وخلق منطقة تبادل
ح��ر ق��اري��ة وغ�ير ذل��ك م��ن امل�شاريع
ال�ت��ي جت�سد الإرادة اجل��دي��ة للقارة
يف ك���س��ب م�ع��رك��ة ال�ن�م��و ال�صناعي،
واال�ستفادة من التقنيات اجلديدة.
و�أك��د فخامته �أن قطاع ال�صناعة يف
م��وري�ت��ان�ي��ا يعتمد ع�ل��ى ال�صناعات
اال�� �س� �ت� �خ ��راج� �ي ��ة وع � �ل� ��ى وح � � ��دات
�صناعية ��ص�غ�يرة وم�ت��و��س�ط��ة تقوم
على املنتجات املحلية .وقد ت�أثر هذا
القطاع ،على غرار ال�صناعات يف العام
ب�ج��ائ�ح��ة كوفيد 19-وانخف�ضت
م�ساهمته يف ال�ن��اجت ال��وط�ن��ي اخلام
بن�سبة  2,9%لت�ستقر ح��ال�ي��ات يف
حدود  9.4%مقابل 10.7%قبل
جائحة “كورونا».

�أمني عام الأمم املتحدة:
ال � �ت � �ح� ��ول ال ��رق� �م ��ي
له دور حيوي يف حت�سني
مرونة الأع�م��ال وزي��ادة
ال� �ق ��درة ال�ت�ن��اف���س�ي��ة

كما �أ� �ش��ار فخامته �إىل �أن��ه يف �إطار
تنفيذ ا��س�ترات�ي�ج�ي�ت�ن��ا ه ��ذه نواجه
حت ��دي ��ات ك� �ب�ي�رة �أب� ��رزه� ��ا �صعوبة
توفري اال�ستثمارات ال�ضخمة التي
يتطلبها التحول والتنمية ال�صناعية
يف ب �ل��د ت� �ت ��زاح ��م ف �ي��ه الأول � ��وي � ��ات
التنموية ،وي��واج��ه الآث ��ار الكارثية
كوفيد .19-ول��ذل��ك ف ��إن �ن��ا نعمل
ع�ل��ى دع��م ال���ش��راك��ات يف القطاعني
العام واخلا�ص كما نركز على ترقية
وتثمني عواملنا اجلالبة لال�ستثمار
ك �م��اخ �أع �م��ال �ن��ا اجل� �ي ��د ،وم ��واردن ��ا
الطبيعية الهائلة ،وا�ستقرارنا الأمني
وال�سيا�سي الرا�سخ وم��ا مننحه من
ت�سهيالت و�إعفاءات �ضريبية متنوعة
ل�صالح امل�ستثمرين وغ�ير ذل��ك من
حمفزات اال�ستثمار العديدة.
م ��ن ج��ان �ب��ه ق � ��ال يل ي ��ون ��غ املدير
العام ملنظمة الأمم املتحدة للتنمية
ال �� �ص �ن��اع��ة “اليونيدو” الرئي�س
امل�شارك للقمة عن الأمم املتحدة“ ..
تنعقد دورة هذا العام من القمة حتت
�شعار “االرتقاء باملجتمعات :توظيف
التقنيات الرقمية لتحقيق االزدهار”
وه ��و � �ش �ع��ار م�لائ��م ل�ل�م��رح�ل��ة التي
نعي�شها خا�صة يف ظل الت�سارع الذي
ن�شهده يف وترية التحول الرقمي �إثر
وباء كورونا فيما ال تزال العديد من
ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة ون�سبة
ك �ب�يرة م��ن ف�ئ�ت��ي ال�ن���س��اء وال�شباب
متخلفة عن ركب التحول الرقمي».
و�أ� � �ض� ��اف �إن ال �ب �ي��ان��ات ال � � ��واردة يف

تقرير التنمية ال�صناعية ال�صادر
ع��ن منظمة الأمم املتحدة للتنمية
ال�صناعية ل�ع��ام  2020ت�شري �إىل
�أن �أرب �ع��ة اق�ت���ص��ادات ك�برى ت�ساهم
وح� ��ده� ��ا مب� ��ا ن �� �س �ب �ت��ه  77%من
ج�م�ي��ع ب � ��راءات االخ �ت��راع اخلا�صة
باالبتكارات املتقدمة .يف حني �أن 88
دولة “معظمها من الدول النامية”
ال ت���ش��ارك ب �ق��وة يف ح��رك��ة االبتكار
الأمر الذي ي�شري �إىل ات�ساع الفجوة
ال��رق�م�ي��ة .ون�ت�ي�ج��ة ل��ذل��ك ،توا�صل
الفجوة الرقمية ات�ساعها ،وه��و ما
قد ي�ؤدي �إىل ارتفاع ن�سبة “الأمية”
الرقمية مبا يفوق ب�شكل كبري عدد
“املتعلمني” رقميا.
و�أ� �ش��ار �إىل �أن ��ه وم��ع �أق ��ل م��ن ع�شر
�سنوات تبقت �أمامنا لتحقيق �أهداف
التنمية امل���س�ت��دام��ة ال�ت��ي ت�ضمنتها
الأج �ن��دة العاملية  2030ف ��إن هذه
الأرقام تدعونا لوقفة ت�أمل جادة.
وذكر يل يونغ �أن التطور التكنولوجي
وال�صناعي ترافق على مر تاريخ مع
جهود الق�ضاء على الفقر وحت�سني
ال�ظ��روف املعي�شية وت�سهيل القدرة
على التنقل .ولتحقيق ه��ذه الغاية
ن�ص الهدف التا�سع من �أهداف خطة
ال�ت�ن�م�ي��ة امل���س�ت��دام��ة ل�ل�ع��ام 2030
بو�ضوح على �أهمية التنمية ال�صناعية
ال �� �ش��ام �ل��ة وامل �� �س �ت��دام��ة .و�أظ� �ه ��رت
ال��درا� �س��ات �أن ال��ذك��اء اال�صطناعي
من �ش�أنه �أن ي�ساهم يف حتقيق 134
ه��دف��ا ف��رع�ي��ا م��ن �أه � ��داف التنمية

بدر العلماء :خمرجات
القمة العاملية لل�صناعة
والت�صنيع تلعب دورا
ح �ي ��وي ��ا يف � �ص �ي��اغ��ة
م�ستقبل الأجيال املقبلة

امل�ستدامة فيما ي�ؤثر �سلبا على 59
هدفا من هذه الأهداف.
وق��ال �إن��ه انطالقا م��ن م�س�ؤوليتها
ودوره � ��ا يف حت�ق�ي��ق ودع� ��م التنمية
ال���ص�ن��اع�ي��ة ال �� �ش��ام �ل��ة وامل�ستدامة
تتمتع منظمة الأمم املتحدة للتنمية
ال�صناعية “يونيدو” مبكانة تتيح
لها م�ساعدة ال ��دول الأع���ض��اء على
ت �ع��زي��ز ق ��درات� �ه ��ا ال �� �ص �ن��اع �ي��ة مبا
ي�ساهم يف تلبية احل��اج��ة املتنامية
ل�ل�ت�ح��ول ال��رق �م��ي .ويف ه��ذا الإط ��ار
ن �ع �م��ل ع �ل��ى �إط �ل��اق جم �م��وع��ة من
الربامج التدريبية للتعاون التقني
ح ��ول ال �ع��امل م�ث��ل ت�ط��وي��ر م�صانع
ذك �ي��ة يف امل �غ ��رب وت ��أ� �س �ي ����س مراكز
ل�ل���ص�ن��اع��ات ال��ذك �ي��ة يف بيالرو�سيا
وال���ص�ين ،وتنفيذ م�شاريع التو�أمة
ال ��رق �م �ي ��ة ل �ت �ح �� �س�ين امل �ن �ت �ج ��ات يف
كولومبيا وت�سخري �إمكانات الطباعة
ثالثية الأبعاد لدعم مراكز االبتكار
يف �إث �ي��وب �ي��ا .ك�م��ا ن��وا� �ص��ل الرتكيز
ع�ل��ى اال��س�ت��دام��ة م��ن خ�ل�ال �إطالق
دع��وات عاملية لتبني احللول املبتكرة
يف جم ��االت ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا النظيفة
والزراعة امل�ستدامة.
و�أ� �ض��اف �أن��ه على �صعيد ال�سيا�سات
الرقمية نعمل على ط��رح ع��دد من
الأطر املعيارية .حيث تطلق منظمة
الأمم امل�ت�ح��دة للتنمية ال�صناعية
“يونيدو” خ�لال ه��ذه القمة عددا
م��ن الأوراق امل�ع�ي��اري��ة ال�ت��ي تتطرق
للتو�صيات التقنية املتعلقة بتبني

ال���ش��رك��ات ال���ص�غ�يرة وامل�ت��و��س�ط��ة يف
ال��دول النامية لتكنولوجيا الذكاء
اال� �ص �ط �ن��اع��ي ك �م��ا ت �ت �ن��اول ق�ضايا
املعايري الرقمية وجممعات العلوم
والتكنولوجيا.
وتطرق يل يونغ خالل كلمته �إىل �أنه
�سيتم الإع�ل�ان ع��ن تقرير التنمية
ال���ص�ن��اع�ي��ة ل�ل�ع��ام  2022ال�صادر
عن املنظمة الأ�سبوع املقبل .ويركز
تقريرنا للعام  2022على تعزيز
ت �ع��ايف ال �ق �ط��اع ال���ص�ن��اع��ي و�صياغة
م �� �س �ت �ق �ب��ل ال � �ت � �ح ��ول ال �� �ص �ن��اع��ي.
�إذ ي�ل�اح ��ظ يف ه � ��ذا ال �ت �ق��ري��ر �أن
القطاعات الرقمية تتعافى بوترية
�أ��س��رع من القطاعات الأق��ل اعتمادا
على التكنولوجيا الرقمية.
ومن القادة العامليني الذين حتدثوا
يف اجلل�سة االفتتاحية للقمة القمة
العاملية لل�صناعة والت�صنيع نخبة
م��ن ق��ادة الأمم املتحدة مب��ا يف ذلك
�أن�ط��ون�ي��و غ��وت�يري����ش الأم �ي�ن العام
ل�ل ��أمم امل �ت �ح��دة ال� ��ذي ال �ق��ى كلمة
“متلفزة “ يف حفل االف�ت�ت��اح وقال
ف�ي�ه��ا “ ل�ق��د ك��ان ل�ل�ت�ح��ول الرقمي
دور حيوي يف حت�سني مرونة الأعمال
وزي��ادة القدرة التناف�سية ،بالإ�ضافة
�إىل دورها يف ا�ستئناف ن�شاط �سال�سل
ال�ق�ي�م��ة الأ� �س��ا� �س �ي��ة خ�ل�ال جائحة
ك��ورون��ا .وم��ع ذل��ك يجب علينا رفع
م�ستوى ال �ق��درات الرقمية العاملية
ب���ش�ك��ل �أك�ث��ر ع ��دال ��ة ،ب�ح�ي��ث ميكن
لن�سبة �أك�بر من الب�شرية اال�ستفادة

م��ن ه ��ذه ال�ت�ق�ن�ي��ات .ت���ش�ير �أبحاث
ال�ي��ون�ي��دو �إىل �أن ع�شرة اقت�صادات
ف�ق��ط مت�ت�ل��ك م��ا ي�ق��رب م��ن  90يف
امل��ائ��ة م��ن ب� ��راءات اخ �ت�راع االبتكار
امل �ت �ق��دم يف ج �م �ي��ع �أن � �ح ��اء ال �ع ��امل،
يف ح�ين �أن  88دول ��ة ن��ام�ي��ة تلعب
دورا �ضئيال يف ق�ط��اع التكنولوجيا
املتقدمة.
م��ن ج��ان�ب��ه ق��ال ب��در �سليم �سلطان
ال�ع�ل�م��اء رئ�ي����س اللجنة التنظيمية
للقمة العاملية لل�صناعة والت�صنيع
“ �إن �ن��ا ن�ل�ت�ق��ي ال �ي��وم وع��امل �ن��ا يقف
ع�ل��ى م �ف�ترق ط��رق ه��ام ومف�صلي.
ف ��ال� �ق ��رارات ال �ت ��ي ن���ص�ن�ع�ه��ا اليوم
� �س �ت �ل �ع��ب دورا ح �ي��وي��ا يف �صياغة
م�ستقبل الأجيال املقبلة .وقد و�صلنا
�إىل ه ��ذا امل �ف�ت�رق ن�ت�ي�ج��ة ملجموعة
م��ن ال �ع��وام��ل ،لي�ست التكنولوجيا
�إال ع ��ام �ل�ا واح � � � ��دا م �ن �ه��ا فقط.
ف��ال �ت �ط��ورات ال �ت��ي � �ش �ه��دن��اه��ا عرب
ال�ع�ق��ود املا�ضية �ساهمت يف �إحداث
نقلة نوعية يف حياتنا ،تغريت معها
ط� ��رق ع �ي �� �ش �ن��ا وت �ف��اع �ل �ن��ا وطبيعة
ن�شاطاتنا االجتماعية واالقت�صادية،
وهي تغريات نقلتنا يف جمملها نحو
الأف�ضل .وتزامنا مع هذه التغريات،
تقل�صت امل�سافات التي تف�صلنا حتى
�أ� �ص �ب��ح م ��ا ك �ن��ا ن � ��راه دوال �شا�سعة
وجمتمعات متفرقة جمتمعا عامليا
واح ��دا .ه��ذا ال�ت�ح��ول وح ��ده يعك�س
م ��دى ارت �ب ��اط م���ص�يرن��ا الإن�ساين
ببع�ضنا البع�ض».
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جمموعة بن حم تبحث التعاون االقت�صادي يف �سوريا
•• �أبوظبي-الفجر:

ا�ستقبل ال�شيخ م�سلم بن �سامل بن حم
ال �ع��ام��ري ع���ض��و امل�ج�ل����س اال�ست�شاري
الوطني لإم��ارة �أبوظبي رئي�س جمل�س
�إدارة جمموعة بن حم يف مكتبه بفندق
روي��ال روز �أب��وظ�ب��ي ظهر �أم����س �سعادة
الدكتور غ�سان عبا�س �سفري اجلمهورية
العربية ال�سورية ال�شقيقة لدى الدولة.
ح�ي��ث مت خ�ل�ال ال�ل�ق��اء الإ�� �ش ��ادة بعمق
العالقات التي تربط بني دولة الإمارات
العربية املتحدة و اجلمهورية العربية
ال�سورية على كافة امل�ستويات ،مما �أوجد
مناخا رحبا للتعاون امل�شرتك يف خمتلف
املجاالت وتعزيز اال�ستثمارات امل�شرتكة،
كما جرى ا�ستعرا�ض جماالت اال�ستثمار
املتاحة يف �سوريا ،والتي ميكن ملجموعة
ب��ن ح��م ال ��دخ ��ول ف�ي�ه��ا خ�ل�ال الفرتة

املقبلة خا�صة اال�ستثمار يف جمال ال�سفر
وال�سياحة والفندقة.
ومن جانبه رحب ال�شيخ م�سلم بن حم
بال�سفري ال�سوري  ،و�أ�شار �إىل �أن القيادة
الر�شيدة وع�ل��ى ر�أ��س�ه��ا �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل نهيان رئي�س
ال��دول��ة -ح�ف�ظ��ه اهلل -و�أخ �ي��ه �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
ن��ائ��ب رئ �ي ����س ال ��دول ��ة رئ �ي ����س جمل�س
الوزراء حاكم دبي -رعاه اهلل -و�صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان
ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة ،حري�صة على تعزيز
وتوثيق ع�لاق��ات الأخ��وة وال�ت�ع��اون بني
اجل��ان�ب�ين وت�ط��وي��ره��ا م��ن �أج ��ل تنمية
العالقات االقت�صادية والتجارية وتقدمي
ك��ل م��ا ي �خ��دم ب�ي�ئ��ة الأع �م ��ال الداعمة
ون �ق ��ل اخل� �ب��رات و�أف� ��� �ض ��ل املمار�سات

واال�ستثمارات وال�شراكات بني الطرفني
 .من جانبه �أ�شاد الدكتور غ�سان عبا�س
بدور الإمارات حكومة و�شعباً يف م�ساندة
ال�شعب العربي ال�سوري و�أك��د ب�أن دولة
الإم ��ارات العربية املتحدة ومنذ بداية
الأزم��ة ال�سورية وط��وال ه��ذه ال�سنوات
ومبادرة يف دعم ال�شعب العربي ال�سوري
والوقوف معه .
ك �م��ا �أك � ��د ع �ل��ى �أه �م �ي��ة دع� ��م عالقات
التعاون بني رجال الأعمال يف الإمارات
و اجل �م �ه��وري��ة ال�ع��رب�ي��ة ال���س��وري��ة من
خ�ل�ال زي� ��ادة ح�ج��م ال �ت �ب��ادل التجاري
و�إقامة م�شروعات ا�ستثمارية م�شرتكة
بهدف رف��ع م�ستوى ال�ت�ع��اون التجاري
واالقت�صادي بني البلدين ال�شقيقني.
ويف اخلتام �شكر ال�سفري ال�سوري لدى
دولة الإمارات ال�شيخ م�سلم بن حم على
حفاوة اال�ستقبال.
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برعاية هزاع بن زايد

 400من رواد الأعمال الدوليني وكبار امل�ستثمرين يجتمعون يف منتدى �أبوظبي لال�ستثمار
•• �أبوظبي-وام:

حتت رعاية �سمو ال�شيخ هزاع بن زايد �آل نهيان نائب
رئي�س املجل�س التنفيذي لإم ��ارة �أب��وظ�ب��ي ..انطلقت
�أم ����س ف�ع��ال�ي��ات م �ه��رج��ان ف�ي�ن�ت��ك �أب��وظ �ب��ي 2021
بتنظيم م��ن �سوق �أب��وظ�ب��ي العاملي وت�ستمر �إىل 24
نوفمرب احلايل.
و�شهد اليوم الأول من املهرجان انطالق �أعمال منتدى
امل�ستثمرين مب�شاركة  400من رواد الأعمال الدوليني
وكبار امل�ستثمرين �ضمن اجتماع �صانعي القرار املحليني
والدوليني وقادة القطاع معا مناق�شة فر�ص اال�ستثمار
الإقليمية املوجودة يف جمال التكنولوجيا املالية حيث
�أتيح للم�شاركني مقابلة  100من م�ؤ�س�سي ال�شركات
النا�شئة البارزة والتي ت�شهد منوا �سريعا من  35دولة
خمتلفة من كافة �أنحاء العامل.
ويقدر متو�سط الر�سملة ال�سوقية لل�شركات النا�شئة
امل�شاركة يف احل��دث ب�أكرث من  70مليون دوالر مما
يجعل ه��ذا املهرجان �أق��وى جتمع لل�شركات النا�شئة
التي تر�سم م�ستقبل اخلدمات املالية.
وناق�ش منتدى امل�ستثمرين واملدعوم من �شركة مبادلة
لال�ستثمار وم�ؤ�س�سة اال�ستثمار يف مالطا ،االجتاهات

التي ت�شكل قطاع اال�ستثمار يف التكنولوجيا املالية مبا
يف ذلك بيئة العمل التي من �ش�أنها متكني التكنولوجيا
املالية يف �أبوظبي وامل�ستقبل الرقمي لل�صناديق و�إدارة
الأ��ص��ول وت�ط��ورات التكنولوجيا املالية الأو��س��ع التي
ن�شهدها.
وت��ر�أ���س اجلل�سات خ�لال منتدى امل�ستثمرين برادي
دوج��ان ،امل�ؤ�س�س والرئي�س التنفيذي ل�شركة Exos
وال��رئ �ي ����س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ال �� �س��اب��ق مل �ج �م��وع��ة Credit
 .Suisseح �ي��ث �� �ش ��ارك ب� � ��رادي جت��رب �ت��ه يف ري� ��ادة
الأع� �م ��ال وا� �س �ت �ع��ر���ض وج �ه��ات ن �ظ��ره ح ��ول �ضرورة
اعتماد التكنولوجيا املالية للنهو�ض مب�شهد اخلدمات
امل��ال�ي��ة .وك�م��ا ��ش��ارك ر�ؤي �ت��ه لت�سريع النمو يف جمال
اخلدمات امل�صرفية اال�ستثمارية الرقمية ،خ�صو�صا
كونه مو�ضوع غالبا ما يتم جتاهله ل�صالح اخلدمات
امل�صرفية الرقمية للأفراد.
وت�ضمنت قائمة امل�شاركني �أي���ض��ا� ،سعادة را��ش��د عبد
ال�ك��رمي البلو�شي ،وك�ي��ل دائ ��رة التنمية االقت�صادية
�أبوظبي و�سيلفيو �شمربي وزي��ر االقت�صاد يف حكومة
مالطا ،وجيم�س مون�سي الرئي�س التنفيذي ل�شركة
�أب��و ظبي كاتالي�ست ب��ارت�نرز والعديد من املتحدثني
الآخرين.

و�أع�ل�ن��ت �سلطة تنظيم اخل��دم��ات امل��ال�ي��ة ل��دى �سوق
�أبوظبي العاملي عن ن�شر ورق��ة ا�ست�شارية ح��ول �إطار
عمل مقرتح لتو�سيع م�شاركة امل�ستثمرين يف �أ�سواق ر�أ�س
املال اخلا�ص ،وذلك دعما لل�شركات النا�شئة وال�شركات
اخلا�صة التي ت�سعى للح�صول على التمويل.
كما ا�ست�ضاف اليوم الأول مبادرة فينتك  100والتي
ت�ضم العديد م��ن �أك�ث�ر �شركات التكنولوجيا املالية
ابتكارا يف العامل اختارها �سوق �أبوظبي العاملي خالل
ج��والت��ه ع�بر ال�ع��دي��د م��ن الأ�� �س ��واق ال�ع��امل�ي��ة لعر�ض
حلولهم للم�ستثمرين املحتملني يف �أبوظبي .وتت�ضمن
قائمة فينتك  ،100ثالث �شركات نا�شئة كربى تزيد
قيمتها ال�سوقية عن مليار دوالر �أمريكي ،مبا يف ذلك
 Stripeو  Flutterwaveو  Judo Bankو ، Zeta
بالإ�ضافة �إىل خم�س �شركات يف طور الو�صول �إىل قيمة
�سوقية ت��زي��د ع��ن م�ل�ي��ار ،مب��ا يف ذل��ك  Thetarayو
 Securrencyو  Buxو  Stashawayو .Tamara
وك� ��ان م��ن �أب � ��رز امل �� �ش��ارك�ين يف م �ن �ت��دى امل�ستثمرين
وفينتك  ،100كيفن �أولريي ،رائد الأعمال وامل�ستثمر
وجنم برنامج  Shark Tankالتلفزيوين احلائز
على  4جوائز �إمي��ي عاملية ،و�سيكويا كابيتال و�أنتلر
وجلوبال  ,500ومبادلة وجهاز �أبو ظبي لال�ستثمار

وب�ل�اك روك ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل م�شاركة حممد عكا�شة
 ،امل�ؤ�س�س امل���ش��ارك ل�شركة ف��وري وال�شريك الإداري
يف  ، Disruptechوجي�سون بار�سيما ،الرئي�س
وامل�ؤ�س�س امل�شارك ل�شركة هالو لال�ستثمار ،ويو�سف
امل�ل�ا ،ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل���ش��رك��ة ،E11 Capital
و�سونيا جوخال ،ال�شريك الإداري يف VentureSouq
 ،وحم�م��ود ع��دي ،ال�شريك امل�ؤ�س�س ل�شروق بارترنز،
وب��ا��س��ل م�ف�ت��اح ،ال���ش��ري��ك الإداري ل�شركة Global
.Ventures
وي�ست�ضيف اليوم الثاين من مهرجان فينتك �أبوظبي
 2021جمموعة الفتة من املتحدثني والفعاليات،
مب��ا يف ذل ��ك م�ن�ت��دى ف�ي�ن�ت��ك احل �ك��وم��ي� ،إىل جانب
�سل�سلة من الندوات بني �صانعي ال�سيا�سات العامليني
والإقليميني واجلهات التنظيمية املالية ملناق�شة ق�ضايا
ال�سيا�سات الرئي�سية حول التقنيات احلديثة.
وت���ش�م��ل امل�ن�ت��دي��ات الأخ � ��رى ال �ت��ي ��س�ت�ق��ام يف الثالث
وال�ع���ش��ري��ن م��ن ال���ش�ه��ر ق�م��ة  ،CxO21وه ��ي قمة
ابتكار م�صرفية رقمية تتعمق يف عامل ابتكار ال�شركات
واخلدمات امل�صرفية الرقمية  ،ومنتدى ،Token
ال��ذي ي�ضم نقا�شات رئي�سية ت��رك��ز على ع��امل �سريع
التطور للأ�صول والعمالت الرقمية.

تعزز من اجلهود امل�شرتكة لدعم اال�ستثمارات الإقليمية وخلق الفر�ص
توقيع اتفاقية تعاون بني
دافزا و�صادرات البحرين
•• دبي -الفجر:

وق� �ع ��ت � �س �ل �ط��ة امل �ن �ط �ق��ة احل� � ��رة مبطار
دب��ي “دافزا” ات�ف��اق�ي��ة ا�سرتاتيجية مع
“�صادرات البحرين” ،وال�ت��ي حت��دد �أطر
ال �ت �ع��اون ال �ف �ن��ي ال �ث �ن��ائ��ي ب�ي�ن اجلانبني
والهادف لتعزيز جهودهما امل�شرتكة على
�صعيد التطوير امل�ؤ�س�سي وت�سهيل مزاولة
الأعمال ودع��م ال�شركات وخططها للنمو
وال �ت��و� �س��ع� ،إ� �ض��اف��ة �إىل ت �ب��ادل املعلومات
واخل�برات .ووق��ع االتفاقية ك ً
ال من �آمنة
ل��وت��اه م�ساعد م��دي��ر ع��ام �سلطة املنطقة
احل ��رة مب�ط��ار دب ��ي ،و��ص�ف��اء ��ش��ري��ف عبد
اخلالق القائم ب�أعمال الرئي�س التنفيذي
ل�صادرات البحرين ،حيث ت�سعى �إىل ت�شجيع
��ش��رك��ات ال�ب�ل��دي��ن ع�ل��ى ال�ت��و��س��ع وتطوير
عالقات جتارية م�شرتكة� ،إىل جانب تعزيز
التعاون بني اجلانبني يف جماالت االبتكار
وريادة الأعمال وتبادل املعلومات والأبحاث
و�أف�ضل املمار�سات وت�سهيل الو�صول �إىل
التكنولوجيا والأ�سواق و�شبكات الأعمال.
ومت�ن��ح االت�ف��اق�ي��ة “�صادرات البحرين”
ق� ��درة ال��و� �ص��ول �إىل ال �� �ش��رك��ات العاملية

ال �ت��ي ت�ت�خ��ذ م��ن امل�ن�ط�ق��ة احل� ��رة مبطار
دب ��ي م �ق��راً ل�ه��ا وذل ��ك ل��دع��م املُ�صدرين
البحرينيني وفق �إط��ار حددته االتفاقية،
يف حني متنح “دافزا” �إمكانية الو�صول
�إىل ال���ش��رك��ات ال �ت��ي ت��دع�م�ه��ا “�صادرات
البحرين” للعمل على تعزيز عالقات هذه
ال���ش��رك��ات م��ع ن�ظ�يرات�ه��ا �ضمن “دافزا”
وت�ب��ادل املعلومات واخل��دم��ات والعرو�ض
فيما بينها .بالإ�ضافة �إىل ذلك� ،سيتعاون
اجلانبان على تنظيم �سل�سلة من الفعاليات
وور�ش العمل والندوات وامل�ؤمترات بهدف
دعم عملية ت�شكيل العالقات بني ال�شركات
وت �ب��ادل امل �ع��ارف وامل �ع �ل��وم��ات واخل�ب��رات،
وعلى عدد من جماالت البحث والتطوير
وغريها من �آليات التعاون ذات ال�صلة.
وب�ه��ذا ال�صدد ،قالت �آم�ن��ة ل��وت��اه م�ساعد
م��دي��ر ع��ام �سلطة املنطقة احل��رة مبطار
دبي“ :ت�أتي هذه االتفاقية مبثابة �إ�ضافة
متميزة �إىل العالقات الأخوية التي جتمع
دولتي الإم ��ارات العربية املتحدة ومملكة
ال�ب�ح��ري��ن ،وح��ر� �ص �اً م��ن �سلطة املنطقة
احل ��رة مب �ط��ار دب ��ي و�� �ص ��ادرات البحرين
على رفد ال�شركات املحلية والعاملية حتت

مظلة كال اجلانبني بخدمات وت�سهيالت
ن ��وع� �ي ��ة تمُ � �ك� �ن� �ه ��ا م � ��ن ت� �ط ��وي ��ر �شبكة
عالقاتها و�شراكاتها والتو�سع يف الأ�سواق
امل�ستهدفة والو�صول �إىل �أكرب قاعدة من
املتعاملني وامل�ستهلكني .كما تعترب هذه
االت �ف��اق �ي��ة مب �ث��اب��ة ح �ج��ر زاوي � ��ة رئي�سي
لتعاونٍ ا�سرتاتيجي يخدم كال اجلانبني
وم���س�ت�ه��دف��ات�ه�م��ا ع �ل��ى امل��دي�ي�ن الق�صري
والبعيد ،ونقطة ان�ط�لاق ل�شراكة فعالة
ت�ع��زز م��ن ع��رو���ض املنطقة احل��رة مبطار
دب��ي و��ص��ادرات البحرين وبخا�صة خالل
امل��رح �ل��ة امل�ق�ب�ل��ة ال �ت��ي ت���ش�ه��د ت�ع��اف�ي�اً من
�أث��ر جائحة كوفيد 19-على القطاعات
االقت�صادية».

م��ن جهتها ،علقت ال�سيدة �صفاء �شريف
ع �ب��داخل��ال��ق ،ال �ق��ائ��م ب ��أع �م��ال الرئي�س
التنفيذي ل���ص��ادرات البحرين ،بالقول:
“ي�أتي التوقيع على مذكرة التفاهم هذه
م��ع امل�ن�ط�ق��ة احل ��رة مب �ط��ار دب ��ي ’دافزا‘
��ض�م��ن خططنا اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ملوا�صلة
�إن���ش��اء �شبكة ع�لاق��ات ق��وي��ة م��ع ال�شركاء
الإقليميني والدوليني الرئي�سيني ،وذلك
ب �ه��دف ال�ن�ه��و���ض ب�ع�م�لائ�ن��ا وعملياتهم،
خ��ا��ص��ة امل��ؤ��س���س��ات ال���ص�غ�يرة واملتو�سطة
منهم ،عرب منحهم �إمكانية الو�صول �إىل
ت�سهيالت �إ�ضافية واملزيد من فر�ص النمو
املحتملة .كما ت�سمح امل��ذك��رة للم�صدرين
م��ن امل��ؤ��س���س��ات ال���ص�غ�يرة وامل�ت��و��س�ط��ة يف

البحرين باال�ستفادة من املرافق الداعمة
التي توفرها ’دافزا‘ ،كالبيئة احلا�ضنة
ل�ل�أع�م��ال ،والبنية التحتية ذات امل�ستوى
العاملي ،والإع �ف��اءات ال�ضريبية وغريها،
وذل��ك من �أج��ل تلبية تطلعاتهم بت�صدير
منتجاتهم وخ��دم��ات�ه��م �إىل دول العامل
ك��اف��ة .ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ذل� ��ك ،ت��وف��ر هذه
اخلطوة �إطار عمل من �ش�أنه �أن ي�سمح لكال
اجلانبني بتنفيذ ممار�سة متكاملة لتمكني
ال�شركات من تو�سيع �أعمالها وتنميتها يف
املنطقة وخارجها ،وذل��ك يف نطاق �سلطة
ك��ل ط ��رف .ن�ح��ن نتطلع �إىل ال�ب�ن��اء على
هذه املذكرة لتحقيق املزيد من الإجنازات
والنجاحات لكال الطرفني».

خلدون املبارك  :مبادلة م�ستثمر �أ�سا�سي وحيوي
يف �شركات التكنولوجيا املتقدمة حول العامل

•• دبي -وام:

�أك��د معايل خ�ل��دون خليفة امل�ب��ارك ،الع�ضو املنتدب والرئي�س التنفيذي
ل�شركة مبادلة لال�ستثمار �أن الإمارات توا�صل اال�ستثمار يف قطاعات حيوية
قائمة على االبتكار ،مبا يف ذلك قطاعات الطاقة املتجددة ،والتكنولوجيا
املتقدمة ،وتكنولوجيا �أ�شباه املو�صالت ،بالإ�ضافة �إىل قطاعات �أخرى
متنوعة ،تخطط مبادلة لال�ستثمار فيها يف امل�ستقبل القريب.
وقال معاليه يف جل�سة �ضمن فعاليات القمة العاملية لل�صناعة والت�صنيع يف
دورتها الرابعة التي انطلقت �أم�س بعنوان “اال�ستثمار يف االبتكار”� ..أنه
ورغم االغالقات التي �شهدها العامل
ب�سبب جائحة كوفيد  19و�آثارها
ال �ك �ب�ي�رة ع �ل��ى االق �ت �� �ص��اد العاملي،
متكنت دول��ة الإم ��ارات من موا�صلة
خ�ط�ط�ه��ا ع�ب�ر ك��اف��ة ا�ستثماراتها،
و�أه�م�ه��ا اال��س�ت�ث�م��ارات طويلة املدى
التي حتتاج دوم��ا �إىل �صرب ،وقدرة
خا�صة على التعامل �إدارتها ،م�شيدا
ب �ق��درة ف��ري��ق م�ب��ادل��ة اال�ستثماري،
ال ��ذي يت�سم ب ��اجل ��دارة وال �ق ��درة يف
�أداء مهامه ،والتي جنح يف تنفيذها
وحتويلها �إىل واقع.
و�أ�� �ض ��اف م�ع��ال�ي��ه “ ت�ع�ت�بر مبادلة
م�ستثمرا �أ�سا�سيا وحيويا يف �شركات
التكنولوجيا املتقدمة ح��ول العامل،
ووف�ق��ا ال�سرتاتيجيتنا طويلة الأم ��د ،نحر�ص على اال�ستثمار يف كافة
القطاعات الواعدة التي حتمل �إمكانات جناح وتطور ومنو قوية ،ومنها
قطاع التكنولوجيا .وال �شك �أن قدراتنا وخططنا ت�ست�شرف امل�ستقبل،
وت�ت�ع��ام��ل م�ع��ه بطريقة م�ث�م��رة» .و�أ� �ش��ار م�ع��ايل خ �ل��دون امل �ب��ارك �إىل �أن
دولة الإم��ارات ا�ستطاعت �أن تكون �صلة الو�صل بني ال�شرق والغرب ،كما
�أنها تتمتع بعالقات اقت�صادية قوية مع كل من ال�صني واليابان وكوريا،
والهند .وتعد الهند وال�صني من �أهم ال�شركاء التجاريني لدولة الإمارات
يف العامل ،كما �أن الإم��ارات قادرة على �إدارة عالقاتها مع كل دول العامل،
ب�شكل ينعك�س �إيجابا على كل ال�شركاء يف �آ�سيا والعامل ،كما تتمتع بعالقات
وثيقة م��ع احللفاء وال�شركاء مب��ا يف ذل��ك ال��والي��ات املتحدة الأمريكية،
وبقية دول العامل .وق��ال معاليه �إن ال�سنوات القادمة ترتكز على املكانة
التناف�سية املتميزة والقوية التي تتمتع بها دولة الإمارات اليوم م�شريا �إىل
�أن دول��ة الإم��ارات متتلك كافة املقومات التي متكنها من حتقيق الريادة
على امل�ستوى الدويل يف ال�صناعة واالبتكار ،و�إطالق املبادرات التي تعمل
على حتفيز االبتكار يف كافة املجاالت.

مناطق ر�أ�س اخليمة االقت�صادية
تطلق تطبيقها على الهواتف الذكية

•• ر�أ�س اخليمة-وام:

�أعلنت مناطق ر�أ�س اخليمة االقت�صادية (راكز) عن �آخر �إجنازاتها املرتبطة
مب�سريتها نحو التحول الرقمي و املتمثلة يف �إطالق تطبيقها على الهواتف
الذكية و الذي يهدف �إىل �إثراء جتربة عمالئها من امل�ستثمرين العامليني
بال�شكل الذي يتيح لهم �إمكانية الو�صول �إىل ت�شكيلة وا�سعة من اخلدمات
بكل �سهولة .و ميكن للعمالء حتميل تطبيق راك��ز للهواتف الذكية وهو
متاح عرب متجر �آبل وغوغل بالي و ال�شروع يف ا�ستخدامه للو�صول �إىل
جمموعة من اخلدمات التي ت�شمل تقدمي طلبات جتديد رخ�ص الأعمال
وتتبعها وتعبئة ر�صيد احلافظة الإلكرتونية واالطالع على �آخر امل�ستجدات
و حجز مواعيد مع موظفي راكز وغريها من اخلدمات الأخ��رى .و يتيح
التطبيق الدعم الإلكرتوين ملن يرغب بالتوا�صل مع راكز من �أجل طرح
املزيد من اال�ستف�سارات والت�سا�ؤالت.
و مبنا�سبة �إطالق تطبيق راكز للهواتف املتحركة قال رامي جالد ،الرئي�س
التنفيذي ملجموعة راك��ز�“ :أطلقنا على م��دى ال�سنوات املا�ضية �سل�سلة
من امل�شاريع التي تدعم م�سرية راكز نحو التحول الرقمي ويعد الإطالق
الناجح لتطبيق راك��ز على الهواتف الذكية �ضمن ه��ذه امل�شاريع بعدما
مت تطويره لتلبية متطلبات العمالء كافة مب��ا يف ذل��ك �إدارة �شركاتهم
واالطالع على �آخر امل�ستجدات املتعلقة مبجتمع �أعمال راكز».

جمموعة �أينوك توقع اتفاقية مع رويال مارين
�سريفي�سز لتوزيع زيوت الت�شحيم يف م�صر

•• دبي-وام:

•• ر�أ�س اخليمة –الفجر:

بحثت غ��رف��ة جت ��ارة ر�أ� ��س اخل�ي�م��ة مع
وف� ��د م ��ن ج �م �ه��وري��ة ال�ب�رت �غ ��ال �سبل
تعزيز ال�ت�ع��اون االق�ت���ص��ادي يف العديد
م ��ن امل� �ج ��االت ال �ت �ج��اري��ة وال�صناعية
وال�سياحية  ،وي�أتي ذل��ك يف �إط��ار �سعي
ال �غ��رف��ة ن�ح��و ت�ع��زي��ز ��ش�ب�ك��ة عالقاتها
ال��دول �ي��ة ودع ��م م�صالح الأع �� �ض��اء من
ال�شركات وامل�صانع للدخول �إىل �أ�سواق
جديدة وبناء �شراكات جتارية فعالة.
ج��اء ذاك خ�لال ل�ق��اء م��دي��ر ع��ام غرفة
جت ��ارة ر�أ� ��س اخل�ي�م��ة ب��ال��وك��ال��ة حممد
ح�سن ال�سبب  ،وفد جمهورية الربتغال
برئا�سة دانيال بونتي�س امل�ست�شار التجاري
ل���س�ف��ارة ال�برت �غ��ال ب��دول��ة االم� � ��ارات ،
يرافقه لوردا�س �أو�سيبيو رئي�سة جمل�س
االعمال الربتغايل بالدولة  ،والدكتور
فيتور بوكا�س رئي�س الـ “ �أي �أم بي “ ،

غرفة ر�أ�س اخليمة والربتغال يبحثان تعزيز التعاون االقت�صادي

�إىل جانب ح�شد كبري من رجال الأعمال
من كربى ال�شركات التجارية والغذائية
وال�صناعية الربتغالية  ،ميثلون عدداً
م��ن ال �ق �ط��اع��ات ال �ت �ج��اري��ة بالربتغال
وعلى وجه اخل�صو�ص قطاع االثاث .
و�أك� ��د حم�م��د ح���س��ن ال���س�ب��ب �أن غرفة
ر�أ� � � ��س اخل �ي �م ��ة ت �ع �م��ل � �ض �م��ن خطط
مدرو�سة على تعزيز التعاون التجاري
واالقت�صادي ب�ين الإم ��ارة وجميع دول
العامل ومن بينها جمهورية الربتغال ،
ولذا نحر�ص على االطالع ب�شكل م�ستمر
على الفر�ص اال�ستثمارية املتاحة مع
خم�ت�ل��ف الأط � ��راف وال �ت��ي ت�ف�ت��ح �آفاقا
واع ��دة مل�ستثمري �إم ��ارة ر�أ� ��س اخليمة
و�أع�ضاء الغرفة من ال�شركات وامل�صانع ،

الفتاً اىل �أهمية امل�سار اجلديد واملتكامل
للإقامات ال��ذي �أعلنته دول��ة الإمارات
م��ؤخ��راً �ضمن «م�شاريع اخلم�سني» ،ملا
ي�شكله من تعزيز ال�ستقرار امل�ستثمرين
ال �ع��رب والأج ��ان ��ب ب��ال��دول��ة  ،وجعلها
وجهة جاذبة لرجال الأعمال باعتبارها
�أر���ض الفر�ص  ،و�أف���ض��ل مكان للعي�ش
والإقامة فيه على م�ستوى العامل.
و�أ�ضاف  “ :تتيح لقاءات الوفود التجارية
ال �ف��ر� �ص��ة ل �ن��ا ل� �ل�ت�روي ��ج للمقومات
واحل��واف��ز االق�ت���ص��ادي��ة ال �ت��ي متتلكها
�إم� � ��ارة ر�أ� � ��س اخل �ي �م��ة  ،والت�سهيالت
التي تقدمها الغرفة لقطاعي التجارة
واال�ستثمار ،والتي ت�سعى حكومتنا من
خاللها �إىل تعزيز تناف�سية الإم ��ارة ،

وبناء بيئة اقت�صادية ا�ستثمارية جاذبه
وقادرة على امل�ساهمة بفعالية يف حتقيق
�أه � � ��داف ا� �س�ترات �ي �ج �ي��ة ر�أ� � ��س اخليمة
االق �ت �� �ص��ادي��ة ودع � ��م م �� �س�يرت �ه��ا نحو
التنمية امل�ستدامة».
ن��اق ����ش ال �ل �ق��اء ��س�ب��ل ت �ع��زي��ز العالقات
وال� �ت� �ع ��اون امل �� �ش�ت�رك ب�ي�ن اجلانبني،
و�أه �م �ي��ة امل �� �ش��ارك��ة يف امل �ع��ار���ض التي
ينظمها ال �ط��رف��ان وال �ت �ب��ادل امل�ستمر
لزيارات الوفود وعقد اللقاءات امل�شرتكة
� ،إىل ج��ان��ب دع ��وة اجل��ان��ب الربتغايل
للم�شاركة يف املعار�ض املتخ�ص�صة  ،التي
تنظمها م�ؤ�س�سة �سعود بن �صقر لتنمية
م�شاريع ال�شباب  ،مب�شاركة وا�سعة من
خمتلف الدول.

م��ن ج�ه�ت��ه �أع� ��رب امل���س�ت���ش��ار التجاري
ل�سفارة ال�برت�غ��ال دان�ي��ال بونتي�س عن
تقديره مل�سرية التنمية التي ت�شهدها
�إمارة ر�أ�س اخليمة و ت�شمل كافة املناحي
والقطاعات وهذا ما �شاهده ومل�سه �أثناء
�إق��ام�ت��ه ب��ال��دول��ة  ،وق��ال تعد الإم ��ارات
�أح��د �أه��م �شركائنا يف املنطقة العربية ،
واعترب امل�ست�شار التجاري �أن “االرتقاء
بالعالقات الثنائية بني الربتغال و�إمارة
ر�أ���س اخليمة �إىل �شراكة ا�سرتاتيجية
�أمر منطقي �سيجلب الفوائد للطرفني
“  ،م�شرياً �إىل الآثار الإيجابية  ،التي
توقع �أن ت�صب يف �صالح الطرفني بعد
توقيع اتفاقية تعاون مع غرفة التجارة
 ،وق��ال “مع ترقية العالقات الثنائية
�إىل م�ستوى ال���ش��راك��ة اال�سرتاتيجية
� ،سي�صبح ل��دي�ن��ا ال�ف��ر��ص��ة جل�ع��ل هذه
ال �ع�ل�اق��ات �أوث � ��ق خ��ا� �ص��ة يف املجاالت
االقت�صادية والتجارية .

وقعت جمموعة “اينوك” اتفاقية تعاون م�شرتك ملدة ثالث �سنوات مع
�شركة “رويال مارين �سريفي�سز” يف م�صر لتتمكن الأخ�يرة من توزيع
جمموعة وا�سعة من زيوت الت�شحيم للقطاع البحري التي تنتجها اينوك
الأمر الذي يعزز ح�ضور هذه املنتجات يف ال�سوق امل�صرية املزدهرة.
وت�شهد املعامالت ال�سنوية ملنتجات زيوت الت�شحيم البحرية يف م�صر وترية
منو ثابتة حيث و�صل حجمها الإجمايل �إىل  24مليون لرت من املنتجات
املحلية وال��دول �ي��ة مم��ا ي��ر��س��خ م�ك��ان��ة ال���س��وق امل���ص��ري��ة اجل��ذاب��ة لأعمال
ه��ذا القطاع وي�ساهم يف تعزيز عمليات اينوك يف الدولة ب��إب��رام �شراكات
ا�سرتاتيجية لتو�سيع ح�ضورها وتزويد عمالئها مبجموعة وا�سعة من
املنتجات عالية اجلودة.
وق ��ال ��س�ع��ادة ��س�ي��ف ح�م�ي��د الفال�سي
الرئي�س التنفيذي ملجموعة اينوك
“ نحن يف جمموعة اينوك ملتزمون
ب�ت�ع��زي��ز ح �� �ض��ورن��ا ع �ل��ى امل�ستويني
امل�ح�ل��ي وال � ��دويل ل �ت��زوي��د عمالئنا
مب�ح�ف�ظ�ت�ن��ا امل �ت �ن��وع��ة م��ن منتجات
الزيوت وم��واد الت�شحيم وبهذا ت�أتي
�شراكتنا اجلديدة مع �شركة ’رويال
م��اري��ن �سريفي�سز‘ ل �ت �ت��وج �إجن� ��ازا
�آخ � ��ر ي �� �ض��اف �إىل ��س�ج�ل�ن��ا احلافل
ب��ال�ن�ج��اح وميكننا م��ن امل���ض��ي قدما
يف دعم النمو ال�شامل لقطاع املالحة
وال �� �ش �ح��ن ال �ب �ح��ري ع �ل��ى امل�ستوى
الدويل».

الثالثاء  23نوفمبر  2021م  -العـدد 13399

23 November 2021 - Issue No 13399

Tuesday

28
حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

حمكمة التنفيذ

حمكمة التنفيذ

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13399بتاريخ 2021/11/23

العدد  13399بتاريخ 2021/11/23

العدد  13399بتاريخ 2021/11/23

اعالن قرار بالتنفيذ
 250/2021/51بيع عقار مرهون
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/حممد �سليمان �سامل احلاطى
جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك امل�شرق �ش.م.ع
وميثله:حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي
رقم العقار  - 201رقم الطابق  - 2امل�ساحة  64.89مرت مربع  -كما نعلنكم ل�سداد
قيمة املطالبة وقدرها ( )618750درهم خالل خم�سة ع�شر يوما من حمل الرهن
بطريق امل��زاي��دة وفقا لن�ص امل��ادة  295من قانون االج ��راءات املدنية مع مراعاة
احت�ساب مدة التكليف بال�سداد بعد م�ضي مدة ال�سبعة �أيام من علمكم باحلجز.

اعالن بالن�شر
 1070/2021/208تنفيذ مدين

اعالن بالن�شر
 1735/2021/208تنفيذ مدين
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اعالن بالن�شر
 1668/2021/60امر �أداء

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضدهما -1/علي احمد حممد  -2بحر �سلمان للنقل بال�شاحنات �ش.ذ.م.م
جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ�/شركة الت�أمني العربية �ش.م.ل  -فرع دبي
وميثله�:سمري حليم كنعان
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )19.775درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/توب لينك للمقاوالت والنقليات العامة �ش.ذ.م.م  -فرع دبي
جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ�/شركة الت�أمني العربية �ش.م.ل  -فرع دبي
وميثله�:سمري حليم كنعان
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )229361.56درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1097/2021/211تنفيذ عقاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  904ل�سنة  2020عقاري جزئي  ,ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره ( )2.528.460درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :يوجي �ساكاي
عنوانه:االمارات  -ام��ارة دبي  -بور�سعيد  -ديره � -شارع �آل مكتوم  -مبنى امل�سعود  - 2مكتب
� - 702أعلى �صيدلية التداوي  -وميثله:حممود علي �سعيد حميد اخلييلي
املطلوب �إعالنه  -1 :تي �إت�ش �أو �إي للتطوير العقاري � -ش ذ م م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )252846درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/282جت��اري م�صارف جزئي ,
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( )583987.79درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :بنك امل�شرق �ش.م.ع
عنوانه:امارة دبي  -ديره � -شارع عمر بن اخلطاب  -مبنى مركز الغرير  -هاتف رقم042077314:
 متحرك - 0501300977:فاك�س رقم - 044247256:رقم مكاين3048195800:املطلوب �إعالنه  -1 :فريد �أحمد نثار �أحمد � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )583987.79درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

املنظورة يف:الدائرة الكلية التجارية الأوىل رقم 31
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره ( )12800000درهم والر�سوم وامل�صاريف
واتعاب املحاماة والفائدة  %9من تاريخ اال�ستحقاق يف  2020/11/19وحتى ال�سداد التام.
املدعي:دبي لال�ستثمار العقاري �ش.ذ.م.م
ع �ن��وان��ه:ام��ارة دب��ي  -ب��ردب��ي  -ج�ب��ل ع�ل��ي جم�م��ع دب��ي لال�ستثمار االوىل ح��دي�ق��ة دب��ي لال�ستثمار
مكاين - 1556566159:هاتف رقم - 048852622:فاك�س - 048852520:امييلali@masadvocates.com:
املطلوب �إعالنه � -1 :شركة الفجرية الوطنية للمقاوالت ذ.م.م � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره
( )12800000دره��م وال��ر��س��وم وامل�صاريف وات�ع��اب املحاماة وال�ف��ائ��دة  %9م��ن ت��اري��خ اال�ستحقاق يف
 2020/11/19وحتى ال�سداد التام  -وح��ددت لها جل�سة ي��وم االح��د امل��واف��ق  2021/11/28ال�ساعة
� 10.00ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليه بان ت�ؤدي للمدعي مبلغ ( )5.800.000مليون درهم (خم�سة ماليني
وثمامنائة الف درهم) قيمة ال�شيك رقم  5امل�ؤرخ  2020/8/6املح�سوب على بنك االمارات الدويل والفائدة القانونية
بواقع � %5سنويا من تاريخ اال�ستحقاق يف 2020/8/6:وحتى متام ال�سداد الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صروفات
ومقابل اتعاب املحاماة.
املدعي:عبداهلل ازهر حممد ازهر
عنوانه:دبي � -شارع ال�شيخ زايد  -ال�صفا االوىل  -بناية ام ا�س ام  - 1املكاتب  R04 - R03هاتف رقم- 043338699:
فاك�س رقم - 042800455:موبايل - 0523323803:الربيد االلكرتوينinfo@prestigeadvocates.com:
املطلوب �إعالنه  -1 :علي احمد احمد ال�سويدي � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن :قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ - 2021/9/26:بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي قيمة
ال�شيك الواردة تفا�صيله بالطلب مببلغ ( )5.800.000درهم والفائدة القانونية بواقع � %5سنويا من تاريخ املطالبة
يف  2021/9/15وحتى متام ال�سداد وبالر�سوم وامل�صاريف ومائتي درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت املحكمة مازاد
على ذلك من طلبات .ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية املدنية االوىل رقم 21
مو�ضوع الدعوى  :الزام املدعي عليهم بالت�ضامن فيما بينهم بان يدفعوا للمدعية مبلغ وقدره ( )3000000ثالثة
ماليني درهم والفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى تاريخ ال�سداد التام مع الزام املدعي
عليهم بامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة.
املدعي:رويال يونايتد للنوافذ واملعادن �ش.ذ.م.م
ع�ن��وان��ه:االم��ارات  -ام��ارة دب��ي الق�صي�ص ال�صناعية  3ملك م�ؤ�س�سة دب��ي العقاريه  -خم��زن رق��م  - 83بوكالة
املحامية�:إميان الرفاعي  -وميثله:اميان يون�س حممد ا�سماعيل الرفاعي
املطلوب �إعالنه  -1 :جريي�ش كومار �شاجنوت � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2021/8/25:يف الدعوى املذكورة اعاله
ل�صالح/رويال يونايتد للنوافذ واملعادن �ش.ذ.م.م بحكمت املحكمة ح�ضوريا بالزام املدعي عليهم بان ي�ؤدي للمدعية
مبلغ وقدره ( )3.000.000درهم والفائدة القانونية  %5من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام والزمتهم الر�سوم
وامل�صاريف ومبلغ ( )500درهم مقابل اتعاب املحاماة  ,حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل
مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

املنظورة يف:الدائرة العقارية االوىل  -متييز رقم 545
مو�ضوع الطعن  :قبول الطعن �شكال ومو�ضوعا ونق�ض احلكم املطعون فيه احالته اىل
حمكمة اال�ستئناف ال�صدار حكمها على �ضوء ما تقرره حمكمة النق�ض وال��زام املطعون
�ضده بالر�سوم وامل�صاريف واالتعاب.
الطاعن:مرمي حممد باغجرى
عنوانه:االمارات  -ام��ارة دبي  -دبي  -اجلمريا االوىل  -مبنى كل�سرت  41فيال رقم - 6
بالقرب من جمريا ليك رقم مكاين - 1372675095:وميثله:فهد عبداهلل قمرب حممد
املطلوب �إعالنه � -1 :شركة بهمنى للتجارة العامة  -مطعون �ضده
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن املذكور اعاله ويتوجب عليكم
احل�ضور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد �صحيفة الطعن املتقدمة �ضدكم.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13399بتاريخ 2021/11/23

العدد  13399بتاريخ 2021/11/23
اعالن بالن�شر
 5377/2021/60امر �أداء

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  7215/2020/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  , 2156/2020ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )28994درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :جالك�سي للبول�سرتين ونظام التغليف �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -جبل علي ال�صناعية  -دبي � -شارع �شارع مدينة دبي ال�صناعية -
مبنى ملك جمموعة م�صانع الع�سماوي �شقة م�ستودع 1/2
املطلوب �إعالنه  -1 :ايلدون توما�س روزايو روزايو � -صفتهما  :منفذ �ضدهما
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )28994.00درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13399بتاريخ 2021/11/23
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 4297/2021/16:جتاري جزئي
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية ال�سابعة رقم 136
مو�ضوع الدعوى  :تلتم�س املدعية من مقام املحكمة املوقرة بعد ت�سجيل وقيد الدعوى وحتديد �أقرب جل�سة لنظرها واعالن
اخل�صوم بها احلكم االتي�:ضم ملف النزاع رقم  2096ل�سنة  2021نزاع جتاري  -احلكم بالزام املدعي عليها ب�أن ت�ؤدي للمدعية
مبلغ وقدره ( )129.822درهم مائة وت�سعة وع�شرون الف وثمامنائة واثنان وع�شرون درهما  -مع فائدته القانونيه بواقع %12
من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام � -شمول احلكم بالنفاذ املعجل وبال كفالة عمال باحكام الفقرة ( )1من املادة ()229
اجراءات جمنيه ت�ضمني املدعي عليها الر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة .
املدعي:كوكب الب�ستان للتجارة �ش.ذ.م.م
عنوانه:امارة دبي  -بردبي  -الكرامة � -شارع زعبيل بناية مونتانا الطابق اخلام�س  -مكتب  - 506رقم م�ك��اين- 2971793616:
وميثله:احمد احلاج خادم بطي امليدور املهريي
املطلوب �إعالنه  -1 :بنجر لتجارة االقم�شة �ش.ذ.م.م � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها تلتم�س املدعية من مقام املحكمة املوقرة بعد ت�سجيل وقيد الدعوى
وحتديد �أقرب جل�سة لنظرها واعالن اخل�صوم بها احلكم االتي�:ضم ملف النزاع رقم  2096ل�سنة  2021نزاع جتاري  -احلكم
بالزام املدعي عليها ب�أن ت�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره ( )129.822درهم مائة وت�سعة وع�شرون الف وثمامنائة واثنان وع�شرون
درهما  -مع فائدته القانونيه بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام � -شمول احلكم بالنفاذ املعجل وبال كفالة
عمال باحكام الفقرة ( )1من املادة ( )229اجراءات جمنيه ت�ضمني املدعي عليها الر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة  -وحددت
لها جل�سة يوم االحد املوافق  2021/12/5ال�ساعة � 09.00ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

العدد  13399بتاريخ 2021/11/23
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 2758/2021/11:مدين جزئي

املنظورة يف:دائرة �إدارة الدعوى الثالثة ع�شر رقم 414
مو�ضوع الدعوى  :الئحة دعوى مطالبة بالزام املدعي عليه ب�أن ي�ؤدي للمدعي مبلغ وقدره ( )18000ثمانية ع�شر
الف درهم  ,مع الفائدة القانونية  %12من تاريخ الدفع وحتى متام الوفاء  +مبلغ تعوي�ض  1000درهم مع الفائدة
 +الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
املدعي:علي احمد �سلطان �سيف املناعي  -واخرون
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -اخلبي�صي  -ديره  -دبي � -شارع اخلبي�صي  -مبنى بناية البحري واملزروعي - 535
�شقة الأول  - 10 , 11خلف معر�ض هيونداي لل�سيارات
املطلوب �إعالنه  -1 :جيبا خلدمات توظيف اليد العاملة � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها الئحة دعوى مطالبة بالزام املدعي عليه ب�أن ي�ؤدي للمدعي
مبلغ وقدره ( )18000ثمانية ع�شر الف درهم  ,مع الفائدة القانونية  %12من تاريخ الدفع وحتى متام الوفاء +
مبلغ تعوي�ض  1000درهم مع الفائدة  +الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة  -يقت�ضي ح�ضوركم امام مكتب
ادارة الدعوى يف يوم االربعاء املوافق 2021/11/24:ال�ساعة � 09:00صباحا اىل ال�ساعة  12:00م�ساءا بقاعة التقا�ضي
عن بعد والتي ميكن الو�صول اليها من خالل موقع حماكم دبي االلكرتوين  -اخلدمات العامة جداول جل�سات
الق�ضايا وذلك لنظر الدعوى املذكورة اعاله.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية

العدد  13399بتاريخ 2021/11/23

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  3423/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم � 263/2021أمر �أداء  ,ب�سداد املبلغ املنفذ
به وقدره ( )763134.91درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :بنك دبي التجاري �ش.م.ع
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -ديرة � -شارع بور�سعيد  -مبنى بنك دبي التجاري  -بجوار ديره
�سيتي �سنرت
املطلوب �إعالنه  -1 :ح�سن �صنقور مرزوق �صنقور البدواوي � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وق��دره ( )763134.91درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة باال�ضافة اىل مبلغ ( )
ر�سوم خلزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم
االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

حماكم دبي

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

�إىل املنفذ �ضدهما  -1 :فاطمة حجي نا�صر عبداهلل  -2احمد عبداهلل
احمد املال  -جمهويل حمل الإقامة
مبا ان الطالب التنفيذ :بنك االمارات دبي الوطني �ش.م.ع
قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2021/10/17:اخطاركم بال�سري يف
اج��راءات التنفيذ يف الدعوى املذكورة اعاله وذلك للعلم مبا جاء فيه
ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي
حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13399بتاريخ 2021/11/23
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 239/2021/38:جتاري م�صارف جزئي

رئي�س الق�سم

العدد  13399بتاريخ 2021/11/23
اعالن بالن�شر
 69/2019/250بيع عقار مرهون

رئي�س ال�شعبة

حمكمة دبي االبتدائية

�إىل املدعي عليهما � -1 :شانكو للمقاوالت �ش.ذ.م.م  -2كي�شن ريوا�شند جوبالين
جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :جلف طوب لال�سمنت �ش.ذ.م.م
وميثله:منذر حممد مال اهلل �سليمان احلمادي
طلب ا�ست�صدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2021/9/24:بالزام املدعي عليهما
بالت�ضامن بان ي�ؤديا للمدعية مبلغ ( )121.465درهم مائة واحدى وع�شرين الف واربعمائة وخم�سة
و�ستني درهم والفائدة القانونية  %5اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�ضائية يف  2021/8/17وحتى متام
ال�سداد والزمتهما بالت�ضامن يف امل�صاريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ولكم احلق يف
ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

حماكم دبي

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليه  -1 :رجب عبد الفتاح حممد عبد املجيد  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :ال�شيماء حممد عبدالرحمن عبداملق�صود ح�سني
وميثله  :عبدالرحمن ن�صيب عبدالرحمن بن ن�صيب
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  267/2019احوال نف�س
م�سلمني املعدل باحلكم ال�صادر يف اال�ستئناف رقم � 814/2019أحوال �شخ�صية ومواريث ب�سداد
املنفذ به وقدره ( )79330درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
وح��ددت لها جل�سة ي��وم امل��واف��ق  1900/1/1ال�ساعة يف مبنى االح ��وال ال�شخ�صية يف منطقة
القرهود لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي

�إعالن �أمر �أداء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر

رئي�س ال�شعبة

رئي�س الق�سم

حماكم دبياالبتدائية

العدد  13399بتاريخ 2021/11/23
اعالن �صحيفة طعن بالن�شر
يف الطعن رقم 460/2021/458:طعن عقاري

رئي�س الق�سم

املنظورة يف:دائرة التظلمات وامل�ستعجل رقم 190
مو�ضوع الدعوى  :التظلم من القرار ال�صادر بتاريخ 2021/9/29:يف الأمر على عري�ضة رقم 2021/1065
جتاري .
املتظلم�:شركة البيت الأبي�ض العقارية القاب�ضة املحدودة
عنوانه:االمارات حمله املختار مكتب وكيله القانوين/حممود ح�سني للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
الكائن يف ام��ارة دب��ي  -منطقة اخلليج التجاري � -شارع الأب��راج  -ب��اي �سكوير  -بناية رق��م  - 12الطابق
 - 3مكتب  - 303وميثله:حممود ح�سني علي احمد
املطلوب �إعالنه  -1 :مايكل رو�سو � -صفته  :متظلم �ضده
م��و� �ض��وع الإع �ل��ان  :ق��د �أق� ��ام عليكم ال�ت�ظ�ل��م امل��ذك��ور اع�ل�اه وم��و��ض��وع��ه ال�ت�ظ�ل��م م��ن ال �ق��رار ال�صادر
بتاريخ 2021/9/29:يف الأمر على عري�ضة رقم  2021/1065جتاري  -وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق
 2021/12/5ال�ساعة � 08.30ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل  ,ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.

العدد  13399بتاريخ 2021/11/23
اعالن بالن�شر
 198/2020/204تنفيذ �شرعي

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13399بتاريخ 2021/11/23
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 1547/2021/11:مدين جزئي

العدد  13399بتاريخ 2021/11/23
اعالن بالن�شر (تظلم)
يف الدعوى رقم 427/2021/72:تظلم جتاري

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13399بتاريخ 2021/11/23
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 6224/2021/60:امر اداء

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13399بتاريخ 2021/11/23
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 400/2021/20:جتاري كلي

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

�إىل املدعي عليه  -1 :داريو�ش عبد القادرنظرى
جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :املكرم لتجارة قطع غيار ال�سيارات ذ.م.م
وميثله�:سامل خمي�س �سعيد ح�سن اليماحي
قد �أقام عليكم الدعوى املذكورة اعاله وقد قررت حمكمة دبي االبتدائية
بتاريخ 2021/5/30:تكليفكم بالوفاء مبا جاء اعاله وذلك خالل � 5أيام
من ن�شر هذا االعالن بالوفاء باملطالبة املذكورة اعاله.

حماكم دبي

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  8702/2021/207تنفيذ جتاري

حماكم دبي

�إعالن �أمر �أداء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر

املنظورة يف:الدائرة امل�صارف اجلزئية رقم 249
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي ( )84.737.68الف درهم (�أربعة وثمانون الفا
و�سبعمائة �سبعة وثالثون درهم و  68فل�ساً) والفوائد القانونية امل�ستحقة من تاريخ  2021/5/2حتى ال�سداد بواقع
� %9سنويا حتى متام ال�سداد الزام املدعى عليه بالر�سوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة.
املدعي:بنك دبي التجاري �ش.م.ع
عنوانه:االمارات امارة دبي ديرة دبي �شارع بور�سعيد مبنى نف�س بناية البنك بجوار ديره �سيتي �سنرت
وميثله :ا�سامة ح�سن عثمان دبلوك
املطلوب �إعالنه � -1 :سا�شني ارون كومار موهان �صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2021/10/28:يف الدعوى املذكورة اعاله
ل�صالح NAME - PARTY1 /الزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ ( )74.313.39الف درهم (�أربعة
و�سبعون الف وثالثمائة وثالثة ع�شر درهم وت�سعة وثالثون فل�س)  ,والفائدة القانونية بواقع  %5من اليوم التايل
لتاريخ املطالبة الق�ضائية احلا�صل يف  2021/7/8وحتى ال�سداد التام وبامل�صروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب
املحاماة ,حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن
�صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

العدد  13399بتاريخ 2021/11/23
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 2657/2021/11:مدين جزئي
املنظورة يف:دائرة �إدارة الدعوى الثالثة ع�شر رقم 414
مو�ضوع الدعوى  -1 :قبول الدعوى واعالن املدعي عليها بعنوانها للرد  -2الزام املدعي عليها ب�سداد الرواتب املتاخرة
عن �شهر مار�س  2021وت�سعة ايام من �شهر �أبريل مبلغ وقدره ( )15.500درهم مع الفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ
اال�ستحقاق من  26مار�س  -3 2021الزام املدعي عليها مقابل الر�سوم واتعاب املحاماة وامل�صاريف  -4الزام املدعي عليها
بت�سليم املدعية �شهادة خربة عن فرتة عملها من /21نوفمرب  2020وحتى /3ابريل.2021/
املدعي:هبه فتح الرحمن ح�سني حممد
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بور�سعيد  -ديره  -دبي � -شارع االحتاد  -مبنى بناية اجنى اي � -شقة طابق  7م  - 703بالقرب
من حمطة مرتو �سيتى �سنرت
املطلوب �إعالنه  -1 :ا�س تي دبليو تكنيكال � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها  -1قبول الدعوى واع�لان املدعي عليها بعنوانها للرد  -2الزام
املدعي عليها ب�سداد الرواتب املتاخرة عن �شهر مار�س  2021وت�سعة ايام من �شهر �أبريل مبلغ وقدره ( )15.500درهم مع
الفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق من  26مار�س  -3 2021الزام املدعي عليها مقابل الر�سوم واتعاب املحاماة
وامل�صاريف  -4الزام املدعي عليها بت�سليم املدعية �شهادة خربة عن فرتة عملها من /21نوفمرب  2020وحتى /3ابريل2021/
 يقت�ضي ح�ضوركم امام مكتب ادارة الدعوى يف يوم االحد املوافق 2021/11/28:ال�ساعة � 09:00صباحا اىل ال�ساعة 12:00م�ساءا بقاعة التقا�ضي عن بعد والتي ميكن الو�صول اليها من خالل موقع حماكم دبي االلكرتوين  -اخلدمات العامة
جداول جل�سات الق�ضايا وذلك لنظر الدعوى املذكورة اعاله.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حمكمة التنفيذ

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13399بتاريخ 2021/11/23
اعالن بالن�شر
 817/2021/38جتاري م�صارف جزئي

العدد  13399بتاريخ 2021/11/23
اعالن بالن�شر
 827/2021/38جتاري م�صارف جزئي

العدد  13399بتاريخ 2021/11/23

العدد  13399بتاريخ 2021/11/23
اعالن بالن�شر
 4439/2021امر �أداء

�إىل املدعي عليه � -1 :شاهنواز حممد اقبال حممد اقبال ميمون  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :اميك�س (ال�شرق الأو�سط) �ش.م.ب (م) االمارات (حاليا) �شركة امريكان اك�سرب�س (ال�شرق
االو�سط) �ش.م.ب (�سابقا)
وميثله  :عبداهلل يو�سف مريزا علي ح�سن النجار
قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وق��دره ( )24.498.80درهم
اربعة وع�شرون الف واربعمائة وثمانية وت�سعون درهم وثمانون فل�س  ,ل�صالح املدعية والزامه بالفائدة
القانونية بواقع � %12سنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام مع الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صاريف
ومقابل اتعاب املحاماة.
وح��ددت لها جل�سة يوم االحد املوافق  2021/11/28ال�ساعة � 09:00صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا
ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة
قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

�إىل املدعي عليه � -1 :سوري�ش ديواين جنان �شاند ديواين  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :اميك�س (ال�شرق الأو�سط) �ش.م.ب (م) االمارات (حاليا) �شركة امريكان اك�سرب�س (ال�شرق
االو�سط) �ش.م.ب (�سابقا)
وميثله  :عبداهلل يو�سف مريزا علي ح�سن النجار
قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وق��دره ( )38.559.72درهم
ثمانية وثالثون وخم�سمائة وت�سعة وخم�سون درهم واثنان و�سبعون فل�س  ,ل�صالح املدعية والزامه بالفائدة
القانونية بواقع � %12سنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام مع الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صاريف
ومقابل اتعاب املحاماة.
وح��ددت لها جل�سة يوم االحد املوافق  2021/11/28ال�ساعة � 09:00صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا
ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة
قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

رئي�س الق�سم

اعالن بالن�شر
 207/2021/7756تنفيذ جتاري

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

رئي�س الق�سم

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده� -1/شركة الفجرية الوطنية للمقاوالت ذ.م.م
جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/كيه ايه دي للتكييف
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )158462.13درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

�إعالن �أمر �أداء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليه  -1 :حممد ح�سن م�ستوين ب�شري احمد م�ستوين
جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :حممد ابراهيم احمد بوملحه
طلب ا�ست�صدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2021/8/10:بالزام املدعي
عليه بان ي�ؤدي للمدعي قيمة ال�شيك الواردة تفا�صيله بحافظة م�ستندات املدعي مببلغ وقدره
( )20.000درهم والفائدة القانونية � %5سنويا من تاريخ املطالبة يف 2021/6/22:وحتى متام
ال�سداد وبالر�سوم وامل�صاريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت مازاد على ذلك
من طلبات .ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.
رئي�س الق�سم
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�صحة وتغذية
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ك�شف م�س�ؤول �صحي يف منظمة ال�صحة العاملية ،عن ت�سا�ؤالت عديدة حول الإ�صابة بفريو�س كورونا والتلقيح �ضد هذا
الفريو�س ،للن�ساء املر�ضعات.
ويف �إجاباته عن �أ�سئلة في�سميتا جوبتا �سميث ،م�صممة برنامج "العلوم يف خم�س" ،الذي تعر�ضه منظمة ال�صحة العاملية
عرب موقعها الر�سمي وح�ساباتها على من�صات التوا�صل االجتماعي� ،أو�ضح الطبيب لوران�س غرامر �سرتو ،وهو م�س�ؤول فني
حول حت�سني تغذية الر�ضع والأطفال حول العامل يف املنظمة ،عما �إذا كان �آمنا �أن تر�ضع الأم �إذا كانت م�صابة بفريو�س
كورونا ،قائال�":أنا مت�أكد من �أن الأمهات تهتمن ب�صحتهن بنف�س القدر الذي تهتمن به ب�ضحة �أطفالهن ،ويتعني عليهن �أن
يت�أكدن من �أن منظمة ال�صحة العاملية ت�شجع الر�ضاعة الطبيعية لي�س لأنها �آمنة فح�سب ،بل لفوائدها املتعددة" ،م�شريا
�إىل �أن "لنب الأم يف حد ذاته ال يعد و�سيلة النتقال الفريو�س �إىل الر�ضيع ،و�أنه رمبا يكون هناك خوف حو رعاية الأمهات
لأطفالهن وقرب الأم ب�شكل وثيق من طفلها �أثناء الر�ضاعة الطبيعية".

هل يجوز للأم امل�صابة بكورونا
�أن تر�ضع مولودها؟
و�أ� �ض��اف" :وجدنا �أن ن�سبة ان�ت�ق��ال ال �ع��دوى للطفل
هي �ضئيلة جدا ،ويف حال �إ�صابة الر�ضيع ،ف�إن حاالت
ال �ع��دوى ب�ف�يرو���س ك��ورون��ا ل�ل�أط�ف��ال حديثي الوالدة
عادة ما تكون خفيفة للغاية" ،مو�ضحا �أن�":إر�ضاع الأم
امل�صابة بفريو�س كورونا لر�ضيعها ال ميثل �إجراء خطرا
�صحيا كبريا على طفلها".
كما �أ�شار لوران�س غرامر �سرتو �أنه "يتعني املوازنة بني
االحتماالت ال�ضئيلة للإ�صابة بالفريو�س عرب الر�ضاعة
وب�ي�ن �سلبيات ف �ق��دان ف��وائ��د ال��ر��ض��اع��ة الطبيعية"،
م�شددا على �أن��ه "الأطفال قد يح�صلون على العديد
من الأمرا�ض الأخ��رى جراء عدم ح�صولهم الر�ضاعة
الطبيعية ،وا�ستمرار اجلهود حلماية الطفل �أمرمهم
للغاية ،حيث �أثبتت الدرا�سات التحليلية حول اخل�سائر
التي حتدث عن التخلي عن الر�ضاعة الطبيعية يف مثل
هذه احلاالت �أن فوائد الر�ضاعة الطبيعية تفوق ب�شدة
خماطر انتقال العدوى املحتملة".
وعن الو�سائل والطرق التي على الأم اتبعاها �إذا كانت
م�صابة بفريو�س كورونا وهي مر�ضعة ،حلماية طفلها،
قال امل�س�ؤول ال�صحي يف املنظمة " :بالت�أكيد �ست�سعى
الأم �إىل �أن تفعل كل ما يف و�سعها حلماية طفلها من
العدوى ،بالرغم من �أن ذلك ميثل خماطرة �صغرية،
والن�صائح التي ميكن اتباعها هي العمل بالإجراءات
االح�ترازي��ة املتبعة جت��اه باقي �أف��راد الأ��س��رة ميكن �أن
تكفل احل�م��اي��ة ل�ل�م��ول��ود ال��ر��ض�ي��ع ،ب��داي��ة م��ن ارت ��داء
الكمامات الواقية وغ�سل يديها ب�شكل متكرر ،مرورا
با�ستخدام املناديل املبللة ،التي حتتوي على الكحول وما
�شابه".
و�أ�ضاف :من ثم ميكنها اال�ستمرار يف االت�صال بطفلها،
لأنه من املهم �أن يكون الطفل على ات�صال مع الأم ،مع
م��راع��اة �أن تلتزم باتخاذ االحتياطات الأ�سا�سية التي
حتول دون انتقال العدوى للمحيطني بها.
ويف �إطار الإجابة عن �أمان و�سالمة تلقي الأم املر�ضعة
لقاح �ضد فريو�س كورونا" ،رد لوران�س غرامر �سرتو
ق��ائ�لا�" :إن احل�صول على لقاح �ضد ف�يرو���س كورونا
لي�س �آمنا فح�سب ،بل �إن منظمة ال�صحة العاملية تو�صي
ب�أخد هذه اللقاح" ،م�شريا �إىل �أن ذلك ي�أتي "بناء على
جميع الأدلة املتوفرة لدى منظمة ال�صحة العاملية".
ولفت �إىل �أن "ح�صول الأم املر�ضعة على لقاح ذد فريو�س
كورونا مهم ل�صحتها ،وحلمايتها من هذا الفريو�س،
حتى تكون ق��ادرة على رعاية �أ�سرتها على �أف�ضل وجه

ممكن وال تتعر�ض للمر�ض ب�شدة" ،الفتا �إىل �أنه "لي�س و�أ� �ش��ار الطبيــــــــب �إىل �أن "منظمة ال�صحة العاملية
هنالك دليل على �أن اللقاح �سي�سمح بانتقال الفريو�س تو�صي ب��أن تبد�أ الأمهات الر�ضـــــــــــاعة الطبيعية فور
�إىل الطفل ،ولي�س هناك ما يدعو �إىل �أن يكون اللقاح ال ��والدة ،يف ال�ساعة الأوىل م��ن ميالد �أطفـــــــــالهن"،
�أقل فعالية يف الأم املر�ضعة مقارنة بالأم غري املر�ضعة ،م�ؤكدا �أن "للر�ضاعة الطبيعية فوائد �صحية كثرية،
وهذا ما يدفع �إىل التو�صية ب�ضرورة ح�صول الأمهات من حيث احلماية من الأمرا�ض املعدية ،مثل الإ�سهال
املر�ضعات على اللقاح مبجرد �أن تتوفر لها الفر�صة �أو التهابات اجلهاز التنف�سي ،ع�لاوة على �أن ت�أثريات
حلماية �أنف�سهن واملجتمع املحيط بهن".
طويلة املدى.

درا�سة تك�شف عن ت�أثري خفي لفيتامني طريقة ب�سيطة لتخفي�ض
"د" ملن اعتادوا دخول احلمام كثريا م�ستوى الكولي�سرتول
دون �أدوية

ك�شفت �إحدى الدرا�سات عن �أثر جانبي خفي لفيتامني "د" على من اعتادوا
الذهاب �إىل احلمام كثريا نتيجة معاناتهم من فرط ن�شاط املثانة.
و�أج��رى  4باحثني �إ�سرائيليني متخ�ص�صني يف ال�صحة العامة والتوليد
و�أمرا�ض الن�ساء مراجعة لدرا�سات �سابقة �أجريت جميعها يف �شهر �أغ�سط�س
املا�ضي ،وذلك من �أجل التو�صل يف درا�ستهم املن�شورة يف موقع PubMed
�إىل الأ�سباب التي ت�ؤدي �إىل فرط ن�شاط املثانة ،و�سل�س البول ،وا�ضطرابات كيف ميكن �أن ي�ؤثر "فيتامني د" على املثانة؟
�أو��ض��ح الباحثون �أن ع�ضلة املثانة الناف�صة التي تنقب�ض لل�سماح للبول
قاع احلو�ض ،و�أعرا�ض امل�سالك البولية ال�سفلية.
وجاء يف الدرا�سة �أنها انطلقت من فر�ضية وجود م�ستقبالت فيتامني "د" باخلروج من املثانة ،حتتوي على م�ستقبالت فيتامني "د" يف الأ�سا�س ،وقد
يف خاليا الع�ضالت الهيكلية واملل�ساء يف جميع �أنحاء اجل�سم ،وحتديدا يف ي�ساعد ذلك الفيتامني حتديدا يف تقوية بع�ض الع�ضالت داخل وحول قاع
ع�ضلة املثانة الناف�صة ،و�أن الهدف منها كان هو حتديد ما �إذا كانت مكمالت احلو�ض ،مبا يف ذلك املثانة ،مما مينع من الذهاب �إىل احلمام ب�شكل مبالغ
فيه.
هذا الفيتامني تلعب دورا يف عالج �أعرا�ض �سل�س البول.
وخل�صت  6من �أ�صل  7درا��س��ات �أج��راه��ا الباحثون الإ�سرائيليون �إىل �أن كذلك وجدت درا�سة �أجريت يف عام � 2019أن انخفا�ض م�ستويات فيتامني
�سل�س ال�ب��ول ال�شديد مرتبط ب�شكل كبري بنق�ص فيتامني "د" �أو وجود "د" يف اجل�سم ارتبط بالفعل بزيادة خطر الإ�صابة ب�سرطان املثانة.
ي�شار �إىل �أن جمعية امل�سالك البولية الأمريكية ذكرت �أن  33مليون �أمريكي
ق�صور داخل اجل�سم.
كما تو�صلوا �إىل �أن جتربتني ك�شفتا �أن فيتامني "د" ميكن �أن يكون فعاال يعانون من فرط ن�شاط املثانة.
يف عالج �سل�س البول.
وب�شكل ع��ام ،خل�ص الباحثون الإ�سرائيليون �إىل �أن ثلثي الدرا�سات التي
�أعادوا مراجعتها مرة �أخرى �أظهرت وجود �صلة بني تناول كمية كافية من
فيتامني "د" والتبول ب�شكل �سليم غري مفرط.

�أعلنت الدكتورة دي ��وردان كي�سكينري ،خبرية التغذية الرتكية� ،أن
التغذية ال�صحية وممار�سة الريا�ضة ،ت�سمحان بتخفي�ض م�ستوى
الكولي�سرتول يف الدم دون ا�ستخدام �أدوية.
وت�شري اخل�ب�يرة يف ح��دي��ث ل�صحيفة � ،Sözcüإىل �أن هناك
ن��وع�ين م��ن ال�ك��ول�ي���س�ترول :ك��ول�ي���س�ترول "جيد" ( )HDLو
كولي�سرتول "�ضار" ( )LDLاللذين يجب �أن يكونا متوازنني.
وت�ضيف ،لتخفي�ض م�ستوى الكولي�سرتول "ال�ضار" ورف��ع م�ستوى الكولي�سرتول
"اجليد" يجب ممار�سة الريا�ضة بانتظام وحماربة الوزن الزائد واتباع قواعد غذائية
معينة .فمثال يجب التقليل من تناول الدهون ،و�إعطاء الأف�ضلية للدهون غري امل�شبعة
بدال من الدهون امل�شبعة .كما يجب جتنب تناول الدهون ال�صلبة مثل ال�سمن النباتي
املهدرج وال�شحم .وتن�صح اخلبرية بالإ�ضافة �إىل هذا ،بعدم تناول اللحوم الدهنية
وامل�ع��اجل��ة والتقليل م��ن ت�ن��اول املقليات وامل ��أك��والت ال�سريعة ،وعند ت�ن��اول احلليب
ومنتجات الألبان يف�ضل �أختيار �أنواع قليلة الد�سم .ومن ال�ضروري الإكثار من �شرب
املاء بانتظام وتناول املواد الغنية بالألياف الغذائية.
وت��ؤك��د اخل�ب�يرة ال�ترك�ي��ة ،على �أن��ه ميكن تخفي�ض م�ستوى الكولي�سرتول ال�ضار،
من دون �أدوي��ة ،بتناول م��واد غذائية نباتية طبيعية ،وتن�صح بتناول الأطعمة التالية
بانتظام :ال�شوفان ،خبز احلبوب الكاملة ،البقوليات (غنية بالألياف الغذائية) .املك�سرات
ب�أنواعها اجلوز واللوز والبندق .الأ�سماك .بذور الكتان (�أوميغا .)-3التفاح (الكوارتزين
والبكتني) .الثوم (الألي�سني) .الب�صل (كوارتزتني) .اجلريب فروت والكمرثى (البكتني).
زيت الزيتون (الأحما�ض الدهنية الأح��ادي��ة غري امل�شبعة) .ال�شاي الأخ�ضر والأ�سود
(م�ضادات االك�سدة).
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•• ال�شارقة -وام:

انطلقت م�ساء �أم�س االول فعاليات
�أ�سبوع تراث رو�سيا �ضمن برنامج
�أ�سابيع الرتاث العاملي حتت �شعار
“تراث ال �ع��امل يف ال�شارقة”
ال�ت��ي ينظمها معهد ال�شارقة
للرتاث يف مركز فعاليات الرتاث
الثقايف “البيت الغربي” يف قلب
ال�شارقة.

30

معهد ال�شارقة للرتاث ينظم �أ�سبوع تراث رو�سيا بالبيت الغربي

ح�ضر االفتتاح �سعادة الدكتور عبد العزيز امل�سلم رئي�س معهد ال�شارقة
للرتاث ،و�سعادة تيمور زابريوف �سفري رو�سيا الإحتادية لدى الدولة و�سعادة
�أول�ي��غ فومني القن�صل ال�ع��ام جلمهورية رو�سيا االحت��ادي��ة يف دب��ي ووارتر
التيبوف مدير دائ��رة الثقافة يف خانتي مان�سي�سك  -اوك��رغ اوج��را وعائ�شة
غاب�ش مدير �إدارة الفعاليات والأن�شطة باملعهد املن�سق العام لأ�سابيع الرتاث
العاملي �إ��ض��اف� ًة �إىل جمع غفري م��ن ع�شاق ال�ت�راث والباحثني واملخت�صني
وممثلي و�سائل الإعالم وت�ستمر الفعاليات � 5أيام.
وق��ال �سعادة الدكتور عبد العزيز امل�سلم “ ن�صل اليوم يف برنامج �أ�سابيع
الرتاث العاملي �إىل رو�سيا لننتقل يف رحلة �شيقة وجميلة عرب تاريخ وجغرافية
وتراث و�آثار رو�سيا وبيئتها الغنية املتنوعة اجلميلة من خالل جمموعة من
الفعاليات التي تتوزع بني عرو�ض �شعبية وعرو�ض �أزياء ومعر�ض �صور وفنون
�شعبية ومو�سيقى وغريها من �ألوان الرتاث الرو�سي العريق واملتنوع».
و�أ�ضاف �سعادته “ نرى معرو�ضات جميلة وعرو�ضا للفنون املو�سيقية التي
متثل ال�شمال الرو�سي حيث يتميز هذا الإقليم بطابع معماري خا�ص من
اخل�شب ب�إ�ستخدام تقنيات جميلة ودقيقة هي البناء اخل�شبي الذي يعلو �أكرث
من � 3أدوار يف بيوت ومدار�س وكنائ�س ومبان متنوعة وميزة هذا العمران �أنه
يعتمد على مو�ضوع القفل الذاتي وعدم �إ�ستخدام امل�سامري �أو ما ي�سمى مونة
البناء تعتمد فقط على اخل�شب من خالل تقنيات خا�صة �أما املو�سيقى فهي
م�شابهة لل�شمال الأوروب��ي ب�شكل عام يف حني تعتمد امل�أكوالت على الغزالن
وال��وع��ول مما هو متاح هناك فهذه املنطقة تقع يف ال�شمال الرو�سي الذي
قد يكون خمفياً عن ال�سياحة مث ً
ال لكنه �شمال غري خمفي عن �أهايل �أوريا
ال�شرقية.
ولفت �إىل �أن فكرة ا�ستقدام �شخ�صيتني للم�شاركة يف فعاليات �أ�سبوع تراث
رو�سيا من اجلماعة العرقية امل�سماة “هانتي مان�سي” وهم من اجلماعات
الباقية من �أهل ال�شمال القدامى حيث ال تزال هذه القبيلة تتزايد ب�شكل

غ�ير كبري لكنها حمافظة على زي�ه��ا وفنونها وتقاليدها وع��ادات�ه��ا وهذه �أ�سابيع الرتاث العاملي لنكون حا�ضرين يف قلب ال�شارقة لنعرف جمهور وزوار
�إ�ضافة جيدة لهذا الأ�سبوع وهو �أ�سبوع غني له الكثري من اجلماليات التي ال�شارقة والباحثني واملخت�صني برتاث رو�سيا العريق واملتنوع».
ولفت �سعادته �إىل دور معهد ال�شارقة للرتاث وجهوده امل�ستمرة يف التوا�صل
�سرياها الزائر.
من جانبه قال �سعادة ال�سفري الرو�سي تيمور زابريوف “ ن�سجل كل ال�شكر والتفاعل العاملي مع اجلهات والهيئات وامل�ؤ�س�سات التي تعنى بالرتاث يف كل
والتقدير لإمارة ال�شارقة ومعهد ال�شارقة للرتاث الذي ي�أخذ على عاتقه �صون العامل حيث هناك الكثري من التقاطعات وامل�شرتكات يف الرتاث على امل�ستوى
الرتاث وحمايته ونقله للأجيال حيث �سنحت لنا الفر�صة من خالل برنامج العاملي ما ي�ستوجب العمل امل�شرتك والتن�سيق عال امل�ستوى من �أجل حماية

الرتاث و�صونه.
وي�ضم امل�ع��ر���ض ال�تراث��ي ال��رو��س��ي يف قلب ال�شارقة �أزي ��اء ت��راث�ي��ة ن�سائية
ورجالية و�صناعة الو�سائد وحقائب خا�صة ب�أدوات اخلياطة وتطريز املالب�س
وحرفة �صناعة الغزل وهدايا تذكارية للأدوات املو�سيقية ومنتجات غذائية
وجناحا خا�صا حلرفة النحت على اخل�شب لبع�ض املعامل املهمة يف رو�سيا
ومعر�ضا فنيا لأ�شهر الأماكن الرتاثية يف رو�سيا.

م�ؤ�س�سة حمدان للأداء التعليمي املتميز ت�صدر كتاب القلب النقي
•• دبي-وام:

�أ�� �ص ��درت م��ؤ��س���س��ة ح �م��دان ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم ل�ل��أداء
التعليمي املتميز كتاب “القلب النقي” الذي يوثق جوانب
من م�سرية املغفور له ب��إذن اهلل ،ال�شيخ حمدان بن را�شد
�آل مكتوم ،رحمه اهلل  ،وي�ق��دم مالمح خفية م��ن مكنون
�شخ�صيته و�سماته من واقع ح�ضوره وب�صماته يف امل�شهدين
الوطني والإن�ساين ،وهو الذي عُرف بعطائه الالحمدود
وال�سخي يف جماالت عدة حملياً ودولياً.
وي���س�ل��ط ال �ك �ت��اب ال �� �ض��وء ع�ل��ى � �س�يرة وم �� �س�يرة الفقيد،
وب���ص�م��ات��ه اجل�ل�ي��ة يف احل �ي��اة ال���س�ي��ا��س�ي��ة واالقت�صادية
واالجتماعية والريا�ضية ،كما يتحدث ع��ن ج��وان��ب من

�إجن ��ازات الفقيد ،باعتباره �أح��د بناة ال��وط��ن ،حيث تقلد
خ�ل�ال م�سريته املهنية م���س��ؤول�ي��ات وم�ن��ا��ص��ب رف�ي�ع��ة يف
جم��االت املالية والبلدية وال�صحة والإع�ل�ام والريا�ضة،
بالإ�ضافة �إىل دعمه ال�شخ�صي لأهم قطاعني وهما التعليم
وال�صحة.
ويتحدث الكتاب عن تر�سيخ ا�سم فقيد الإن�سانية يف �سجل
املح�سنني ،تكرمياً وتخليداً ل��ذك��راه ال�ع�ط��رة ،بالإ�ضافة
�إىل كلمات قادة الوطن ورم��وزه ال�سيا�سية يف نعي الفقيد
وم�آثره ،كما ي�سرد الكتاب مواقف وذكريات كبار امل�س�ؤولني
ورفقاء الدرب وامل�سرية مع الفقيد.
ك�م��ا حت ��دث يف ال �ك �ت��اب ع ��دد م��ن امل �� �س ��ؤول�ين يف الهيئات
واملنظمات الإقليمية والدولية عن �إ�سهامات الفقيد التي
�سيخلدها التاريخ ،و�ستبقى حية يف �ضمري الإن�سانية.

وق��ال الدكتور جمال حممد املهريي نائب رئي�س جمل�س
الأمناء ،الأم�ين العام مل�ؤ�س�سة حمدان بن را�شد �آل مكتوم
ل�ل�أداء التعليمي املتميز� ..إن كتاب “القلب النقي” الذي
�أ� �ص��درت��ه امل��ؤ��س���س��ة ه��و م �ب��ادرة متوا�ضعة �أم ��ام ط��ود من
ال�ع�ط��اء واجل ��ود والإت �ق��ان والإح �� �س��ان لفقيد الإن�سانية
املغفور له ،ال�شيخ حمدان بن را�شد �آل مكتوم ،الذي عُرف
بنبله و�إح�سانه يف القول والعمل يف اخلفاء والعلن ،وقد
حاولنا ت�سليط ال�ضوء على جوانب من �شخ�صيته ،رحمه
اهلل ،وب�صماته الوطنية ،و�إجنازاته الإن�سانية امل�ضيئة.
و�أ�ضاف �إن للتاريخ نوافذ م�شرقة على الإن�سانية ت�سطع
بالأعمال اجلليلة لأ�صحابها يف خدمة الإن�سانية والأمم
والأوط ��ان ،وك��ان املغفور ل��ه ،ال�شيخ ح�م��دان ب��ن را��ش��د �آل
مكتوم �إح ��دى تلك ال�شخ�صيات العظيمة ال�ت��ي ات�سمت

بعمق الإمي��ان وروح امل�س�ؤولية والنظرة الثاقبة والتفاعل
الإيجابي ،وجت�سد فيها حب اخل�ير واحلكمة وال�سماحة
و�شغف املعرفة واحل�ضور امل�ؤثر يف املواقف والأزمات ،تلك
ال�صفات الإن�سانية العليا التي الت�صقت به طيلة حياته،
ومل�سها كل �شخ�ص تعامل معه ـ رحمة اهلل عليه ـ كان ودوداً
يف حديثه ودائم الت�شوق ل�سماع امل�ستجدات ،وخ�صو�صاً يف
املو�ضوعات املت�صلة بالتطورات ،ال�سيما ما يتعلق باملجاالت
التي تنفع النا�س وتت�صل بخدماتهم الأ�سا�سية مثل املعي�شة
وال�صحة والتعليم والثقافة والريا�ضة.
وق��ال الدكتور املهريي “ مل يلتفت ،رحمه اهلل ،يوماً �إىل
ان�ت�م��ا ٍء عرقي �أو ديني �أو جن�س ،ك��ان همه الأول حتقيق
م��ا ي�ستطيع فعله حل��ل امل�شكالت �أينما كانت ال �سيما يف
املجتمعات النامية والفقرية ،حيث مل تقف م�ساعداته عند

ت�شييد دور رعاية الأيتام وبناء املدار�س واملراكز ال�صحية
والثقافية واملهنية ،بل تكفل بت�شغيلها �أي�ضاً خلدمة مئات
الآالف من الب�شر».
و�أ�شار �إىل �أن الكتابة عن الأيادي البي�ضاء لفقيد الإن�سانية
كتب
و�أع�م��ال��ه اخل�يري��ة و�إ�سهاماته الإن�سانية ل��ن تفيها ٌ
وجم �ل��دات ،فقد ك��ان ت��واق �اً للخري� ،إذ رغ��م م�س�ؤولياته
الكبرية يف العمل احلكومي والتزاماته املتعددة �إال �أنه كان
ي�شع حيوي ًة يف الإح�سان و�إط�لاق املبادرات ،فمنذ ت�أ�سي�س
الدولة دخل ـ رحمه اهلل ـ الت�شكيل احلكومي لي�ساهم يف بناء
الدولة يف �أ�صعب مراحلها ،وا�ستمر يف خدمة وطنه لفرتة
 50عاماً تخللتها حتديات كبرية ،وكانت ب�صماته م�ضيئة
يف عملية التنمية امل�ستدامة ،و�ساهمت يف املراتب املرموقة
التي و�صلت �إليها الدولة يف التناف�سية الدولية.

حلقة ت�سجيلية ل�شاعر املليون ت�ستعر�ض مقابالت ال�شعراء يف �سلطنة عمان
•• �أبوظبي -وام:

تبث م�ساء ال�ي��وم ،احللقة الت�سجيلية الرابعة جلولة مقابالت جلنة
حتكيم برنامج “�شاعر املليون” مبو�سمه العا�شر ،الذي تنظمه وتنتجه
جلنة �إدارة املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية يف �أبوظبي ،والتي
ت�ستعر�ض مقابالت ال�شعراء يف عا�صمة �سلطنة ُع�م��ان “م�سقط” ،
وذل��ك يف متام ال�ساعة التا�سعة والن�صف م�سا ًء بتوقيت الإم��ارات عرب
قناتي بينونة والإمارات.
و�أكدت جلنة حتكيم الربنامج ،خالل جولة مقابالت م�سقط� ،أن جولة
�سلطنة عُمان جاءت بعد ا�ستقبال الربنامج لعدد كبري من امل�شاركات ،و�أن
م�ستوى �شعر �شعراء عُمان يف املوا�سم املا�ضية تطور مو�سما بعد مو�سم،
و�شكلوا على مر املوا�سم الت�سعة املا�ضية من �شاعر املليون ح�ضورا قويا
ومميزا ،وقد �صدر الربنامج �أ�سماء جميلة وجنوم �إىل �سماء ال�شعر من
�سلطنة عمان ،وما زالوا متواجدين يف ال�ساحة ال�شعرية.
وي�شهد املو�سم العا�شر لأول مرة منذ انطالقة الربنامج تنظيم جولة
مقابالت لل�شعراء يف �سلطنة ُع�م��ان ،نظ ًرا للإقبال الالفت من قبل
ال�شعراء ال ُعمانيني ،الأمر الذي دعا اللجنة �إىل �أن جتعل �سلطنة عُمان
�ضمن قائمة جوالت مقابالت ال�شعراء.

م�ؤ�س�سة العوي�س
تكرم كامل
يو�سف ح�سني
•• دبي -وام:

ك��رم��ت م ��ؤ� �س �� �س��ة � �س �ل �ط��ان ب ��ن علي
ال �ع��وي ����س ال �ث �ق��اف �ي��ة �أم� �� ��س الكاتب
وامل �ت��رج � ��م ك ��ام ��ل ي ��و� �س ��ف ح�سني،
مب�ن��ا��س�ب��ة ع��ودت��ه �إىل م���ص��ر بعدما
�أم�ضى �أك�ثر من  40عاماً يف خدمة
الثقافة يف الإم ��ارات .وو�سط ح�ضور
ثقايف كبري �سرد كامل يو�سف ح�سني
حكايته م��ع ال�ترج�م��ة منذ منت�صف
ال�سبعينيات وحتى يومنا ع�بر ندوة
حملت ال�ع�ن��وان ذات��ه �أداره ��ا ال�شاعر
والإعالمي ح�سني دروي�ش الذي َع َر َف
باملرتجم والكاتب املخ�ضرم ب�أنه �أحد
�أب��رز املرتجمني العرب الذين �أغنوا
امل �ك �ت �ب��ة مب ��ا ي �ف��وق امل ��ائ ��ة ك �ت��اب بني
مرتجم وم�ؤَلف و ُم َراجع .وقال كامل
يو�سف �أن عالقته بالرتجمة متجذرة

م�ن��ذ �أول م�ق��ال ت��رج�م��ه و� �ص��و ًال �إىل
�أخر كتاب حتى قدم للمكتبة العربية
�أك�ث��ر م ��ن  100ك �ت��اب ب�ي�ن ت�أليف
وترجمة ومراجعة وغريها مما جعل

منه مو�سوعة ثقافية متنقلة ،و�إليه
يرجع الف�ضل بالتعريف بقامات �أدبية
م��ن ال���ش��رق وال �غ��رب وخ��ا��ص��ة الآداب
ال�ت��ي مل ت�ترج��م م��ن ق�ب��ل �إىل اللغة

العربية .وتنوّعت الكتب التي و�ضعها
كامل يو�سف ما بني الفل�سفة والفكر
والأدب ،ك��ان ال�ب��ارز فيها م��ا ترجمه
يف ح�ق��ل الأدب ال �ي��اب��اين ،ول ��ه يعود

ال�ف���ض��ل يف ت�ع��ري��ف ال �ق��ارئ العربي و�إليا�س كانيتي ،ف�ض ً
ال عن تقدميه
ب �ع �م�لاق ال ��رواي ��ة ال �ي��اب��ان �ي��ة يوكيو مل�صطلح الواقعية ال�ق��ذرة عرب كتاب
مي�شيما ،كما له الف�ضل يف ترجمات “حياة وح�شية” للأمريكي ريت�شارد
�أب��رز لبول �أو��س�تر وت��وين موري�سون ف��ورد وغ�يره��ا الكثري ال�ت��ي �أ�صبحت

م�شروعاً ثقافياً فكرياً وتنويرياً يف �آن
واح��د .وقدم الدكتور حممد عبداهلل
املطوع يرافقه نا�صر ح�سني العبودي
ع�ضوا جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة �سلطان

ب ��ن ع �ل��ي ال �ع��وي ����س ال �ث �ق��اف �ي��ة درع � �اً
تذكارية لكامل يو�سف و�شكراه با�سم
جمل�س الأمناء على خدمته اجلليلة
للثقافة العربية.

الثالثاء  23نوفمبر  2021م  -العـدد 13399

فــن عــربـــي

23 November 2021 - Issue No 13399

فنانة تون�سية مل�ست قلوب امل�صريني منذ طلتها الأوىل على �شا�شة التليفزيون ،حيث بد�أت م�شوارها الفني من خالل
الإعالنات ،ثم اجتهت للتمثيل وقدمت �أدوارا مع كبار النجوم منهم الفنانة نادية اجلندي يف م�سل�سل "�أ�سرار" ،وجمال
�سليمان يف م�سل�سل "خامت �سليمان" ،ويو�سف ال�شريف يف "لعبة �إبلي�س" ،ف�ض ًال عن باقة �أخرى من الأعمال الدرامية
وال�سينمائية التي ت�ألقت من خاللها ،و�أثبتت �أنها متلك ح�ضورا وكاريزما ،بل �أنها ممثلة موهوبة ت�ستطيع �أن تتلون
وتقدم �أنواعا خمتلفة من الأدوار ،هي الفنانة فريال يو�سف ،التي �أمتعتنا يف الأيام املا�ضية ب�أدائها ل�شخ�صية "�سارة"
يف حكاية "�سكر مر" التي عر�ضت �ضمن حلقات م�سل�سل "ورا كل باب"،
ملعرفة كوالي�س امل�سل�سل ،و�سبب م�شاركتها فيه وتفا�صيل �أخرى كان معها هذا احلوار:

Tuesday

31

ردود الأفعال كانت �إيجابية و�أ�سعدتني جد ًا

"�سكر مر" �أثر يف النا�س و�شخ�صية "�سارة" مل تكن �سهلة
فريال يو�سفُ :
• يف البداية ..ما الأ�سباب التي دفعتك للم�شاركة يف حكاية "�سكر مر"؟
 ه�ن��اك �أك�ث�ر م��ن �سبب� ،أو ًال �أن�ن��ي م��ن حمبي الأع �م��ال ال�ت��ي تعتمد على فكرةاحلكايات الق�صرية املنف�صلة ،لأين �أ�شعر �أن النا�س تتابعها وت�ستفيد من املو�ضوعات
املطروحة والق�ضايا التي يتم تناولها يف هذه الأعمال التي ترتقي بفكر املجتمع
لأنها تعر�ض امل�شاكل والق�ضايا التي تواجهنا من �أكرث من زاوية وتفتح عني امل�شاهد
على جوانب مل يفكر فيها من قبل ،فهي تعر�ض العواقب وتطرح حل لتلك امل�شاكل،
وعندما قر�أت حكاية "�سكر مر" �أعجبت باحلكاية ووجدت �أنها م�ؤثرة جداً واحلمد
هلل وفقنا.
• وكيف وجدت ردود �أفعال اجلمهور على احلكاية؟
 ردود الأفعال كانت �إيجابية و�أ�سعدتني جداً ،و تفاعل اجلمهور مع احلكاية �أكديل �أن العمل �أثر يف النا�س وتعلقوا به وعرب عن معاناة �شريحة كبرية من مر�ضى
ال�سكر.
• ما الر�سائل التى �أردمت �إي�صالها من خالل "�سكر مر"؟
 هناك �أكرث من ر�سالة ،فنحن تناولنا ق�ضية م�شاكل �أطفال مر�ض ال�سكر ب�شكلمكثف وبعمق من جميع النواحي ،وعر�ضنا املعاناة التي يتعر�ض لها هو الأ�سرة
ب�أكملها ،ف��الأم يف هذه احلالة يكون عندها حتديات يومية وجند �أنها تعطي كل
اهتمامها للطفل املري�ض وجتد نف�سها تهمل باقي �أبنائها وزوجها و�شاهدنا عواقب
ذلك ،ف�أردنا �أن جنعل النا�س تدرك �أن مر�ض ال�سكر من املمكن �أن نتعاي�ش معه و�أن
الأم �إذا ما تعاملت معه مثل "�سارة" يف احلكاية و�إخفائها مر�ض ابنها عن اجلميع
وك�أنه �شيء نخجل منه ،على الرغم من �أننا من املمكن �أن نغذي عند الطفل روح
البطولة و�أن��ه �أق��وى من �أ�صدقائه يف �سنه ،وال يوجد جمال لأن يتنمر عليه من
حوله.
• ما املميز ب�شخ�صية "�سارة" يف وجهة نظرك؟
 �شخ�صية" �سارة" لي�ست �سهلة ،فهي متر بالكثري منالتحديات ،فهناك الكثري م��ن الأم�ه��ات مثل "�سارة"
يعاين �أبنائهم من �أمرا�ض مزمنة مثل القلب �أو �ضمور
الع�ضالت �أو �أ��ص�ح��اب ذوي االح�ت�ي��اج��ات اخلا�صة،
ه� ��ؤالء الأم �ه��ات ي�ك��ون عندهم حت��دي��ات �أك�ث�ر من
غريهم وي�سخرن حياتهن لهذا الطفل.
• ه ��ل �أن� � ��ت م ��ع ت �� �ص��رف "�سارة" و طلبها

الطالق؟
 �شخ�صية "يحيى" زوج "�سارة " كان رجل مهذب و يحرتمزوج �ت��ه وه ��ذا م��ا ظ�ه��ر ط ��وال احل �ل �ق��ات ،ل�ك��ن م��ن الناحية
الأخ��رى جند زوجته تهمله وال تفكر �إال يف ابنها ،لذلك هو
كان يف حاجة ملن ي�سمعه ويعطيه االهتمام ال��ذي يحتاج له
وهذا بالت�أكيد ال ينفي �أنه �أخط�أ ،وكال الطرفني يتحمالن
امل�سئولية.
• ما اجلديد بعد حكاية "�سكر مر"؟
 �أن��ا حالياً يف مرحلة ق��راءة بع�ض ال�سيناريوهات،فهناك م���ش��روع مل�سل�سل  30حلقة يف رم�ضان
املقبل ،لكن مل �أتخذ قرار فيه ب�شكل ر�سمي،
فبعد ف�ترة الغياب رف�ضت الكثري من
الأعمال وكان ب�سبب م�شاكل �صحية
ومن الأعمال التي كنت حزينة
و�أن� � ��ا �أرف �� �ض �ه��ا "القاهرة
كابول" ،و�أمتنى �أن �أعود
لأي � ��ام "خامت �سليمان"
و "لعبة �إبلي�س" وهي
�أع� �م ��ال ت �ب �ق��ى يف ذاك� ��رة
اجلمهور.

�سماح ..عادت لن�شاطها
الفني بعد �أزمة �صحية
ع��اودت الفنانة �سماح ن�شاطها الفني ،بعد الأزم ��ة ال�صحية التي
�أ�صابتها ال�شهر املا�ضي ودخلت على �أثرها امل�ست�شفى ،و�ضمن �أوىل
م�شاركاتها عر�ض م�سرحي لإحدى املنظمات اخلريية.
ت�شارك الفنانة �سماح يف حملة نواف اخلري ،التابعة جلمعية ال�سالم
اخلريية ،منذ انطالقها ،كما ت�شارك يف املرحلة الثانية للحملة التي
تخت�ص مب�ساعدة الجئي �سورية الأيتام والأرامل.
وقالت �سماح ،لـ"اجلريدة" ،على هام�ش م�شاركتها�" ،أقدم عر�ضا
م�سرحيا يف املرحلة الثانية من احلملة ،وه��و ما يعك�س دور الفن
�أ�� �س ��ا�� �س� �ي ��ا يف
الكبري يف العمل اخلريي ،واعتباره م�شاركا
ق�ضايا وهموم املجتمع"،
م�ضيفة �أن��ه "حني
ن �ك ��ون ج � ��زءا من
ج �م �ع �ي��ة خريية
فالبد �أن تكون
ه ��ذه اجلمعية
حتقق �إجنازات
ن� ��راه� ��ا ال� �ي ��وم
ع� � �ل � ��ى �أر�� � � � ��ض
ال� � � � � � � ��واق� � � � � � � ��ع،
وت� � � ��� � � �ش � � ��رف � � ��ت
ب� ��امل � �� � �ش� ��ارك� ��ة يف
احلملة".
وحول امل�سرحية ،التي
�شاركت ب��أدائ�ه��ا ،قالت:
"قدمنا عر�ضا م�سرحيا
ح ��ول �أزم � ��ة الالجئني
ال�سوريني ،وهذا
ا عترب ه

واجبا كوين �سورية من مواليد بلد اخلري والعطاء ،الكويت ،وقد
�أكون قدمت جزءا ب�سيطا يعرب عن �شكري للكويت التي ت�ساهم دائما
يف التربعات وم�ساعدة الكثري من الالجئني حول العامل".
وح ��ول حالتها ال�صحية ،ب�ع��د تعر�ضها جللطة دم��اغ�ي��ة ال�شهرة
املا�ضي ،قالت �سماح�" :أ�صبحت بحال �أف�ضل ،احلمد هلل ،وقد عدت
لعملي الفني الذي �أحبه كثرياً ،بعد �أن �سمح يل الأطباء بالعودة ،مع
االطمئنان امل�ستمر على �صحتي".
و�أو�ضحت �أنها تعر�ضت ال�شهر املا�ضي جللطة بالر�أ�س دخلت على
�أث��ره��ا امل�ست�شفى ،وه��ي الفرتة التي علقت عليها بقولها" :علمت
مدى احلب والدعم الذي يحمله يل الكثريون يف قلوبهم ،ورغم �أين
مل �أتوا�صل مع �أحد فقط حر�ص املحبون على ال�س�ؤال عني
واالطمئنان علي ،حتى غ��ادرت امل�ست�شفى �ساملة بحمد
اهلل".
و�إذ عربت عن �شكرها لكل من �ساندها يف �أزمتها،
م ��ؤك��دة �أن ال�ف��ن جم��ال رائ��ع ي�ق��رب ب�ين القلوب،
�أع��رب��ت ��س�م��اح ع��ن امتنانها ل��زم�لائ�ه��ا بالو�سط
ال �ف �ن��ي ال��ذي��ن ب � ��ادروا ب��ال �� �س ��ؤال ع�ل�ي�ه��ا ،ومنهم
ال�ف�ن��ان��ون ه�ي��ا ع�ب��دال���س�لام ،ع �ب��داهلل الطراروة،
وم�ن��ال اجل� ��اراهلل ،ود .حبيب ال�ع�ط��ار ،وعبداهلل
بهمن ،وم�شاري العو�ضي ،وخالد املظفر ،وحممد
ال�شعيبي ،وحممد العلوي ،ويا�سه ،وعبداهلل امل�سلم،
وج�ن��ان الفيلكاوي ،وغ��رور �صفر ،وزم��ن عبداهلل،
و�إب��راه�ي��م بوطيبان ،والإعالمي
علي جنم وغريهم كثري.

حمد جمدي� :أمتنى تقدمي
�أكرث من جزء لـ(الآن�سة فرح)
�أعرب الفنان �أحمد جمدي ،عن �سعادته بردود الأفعال حول �شخ�صية
"�شادي" ،التي يج�سدها �ضمن �أحداث م�سل�سل "الآن�سة فرح".
را يف اجل��زءي��ن الرابع
و�أك ��د � ،أن �شخ�صية "�شادي" ت �ط��ورت ك �ث�ي ً
شريا �إىل �أن ال�شخ�صية �أثرت على حياته اليومية ،لأن
واخلام�س ،م� ً
العمل وكوالي�سه خمتلفة خا�صة و�أن النجوم امل�شاركني فيه �أ�صبحوا
مثل العائلة الواحدة ،وهو ما انعك�س ب�شكل كبري على ال�شا�شة ،ووجد
اجلمهور “�أريحية وكيميا” وا�ضحة بني �أبطاله.
وب��د�أت من�صة "�شاهد" الرقمية وقناة " "MBC 4مطلع ال�شهر
اجل ��اري ،ع��ر���ض �أوىل حلقات اجل��زء ال��راب��ع م��ن امل�سل�سل الدرامي
ال�شهري "الآن�سة فرح" ،وذلك بعد انتهاء املخرج تامر فرج ،من مونتاج
حلقات امل�سل�سل بالكامل.
ُويعر�ض اجلزء الرابع من "الآن�سة فرح"
على قناة " ،"MBC 4يف التا�سعة
م�سا ًء بتوقيت ال�سعودية ،والثامنة
م�سا ًء بتوقيت م�صر.
وان � �ت � �ه� ��ى �أب � � �ط � � ��ال اجل � ��زء
الرابع من ت�صوير امل�شاهد
الأخرية من امل�سل�سل نهاية
�سبتمرب املا�ضي ،وذلك ب�أحد
مراكز الت�سوق الكربى ،فيما
�أطلقت من�صة "�شاهد" م�ؤخ ًرا
الإع�لان الر�سمي للجزء الرابع
م��ن "الآن�سة فرح" ،ب�ع��د عر�ض
 3م��وا� �س��م ن��اج�ح��ة ع�ل��ى من�صة
"."vip
وامل�سل�سل اجلديد من �إنتاج �شركة "S
 "Productionsل�صاحبتها �سايل
وايل ،وهو الن�سخة العربية من امل�سل�سل
الأمريكي الكوميدي ال�شهري "Jane The
 ،"Virginوانتهت ال�شركة املنتجة من ت�صوير

 5موا�سم من امل�سل�سل مثل الن�سخة الأ�صلية ب�إجمايل  110حلقة
على مدار � 3سنوات.
وي�شارك يف بطولة اجلزء الرابع من م�سل�سل "الآن�سة فرح" كل من؛
�أ�سماء �أبواليزيد ،رانيا يو�سف� ،أحمد جمدي ،حممد كيالين ،تامر
ف��رج ،عارفة عبدالر�سول ،مرمي اخل�شت ،هبة عبدالعزيز ،وجيالن
عالء ،و�سيناريو وحوار حممود عزت وعمرو مدحت ،ومن �إخراج وائل
فرج.
على جانبٍ �آخر� ،أكد �أحمد جمدي� ،أنه يوا�صل حال ًيا ت�صوير م�سل�سل
"وعد ال�شيطان" �أمام الفنان عمرو يو�سف ،م�ؤكدًا �أن العمل يعترب
الأ�ضخم �إنتاج ًيا بني الأعمال املقرر عر�ضها على املن�صات الإلكرتونية
خالل الفرتة املقبلة.
وق��ال جم��دي� ،إن امل�سل�سل خمتلف يف تفا�صيله،
فيما وعد اجلمهور بتقدمي جتربة غنية من
خ�ل�ال ال�ع�م��ل ال ��ذي �أو� �ش��ك �أب �ط��ال��ه على
االن�ت�ه��اء م��ن ت���ص��وي��ره للعر�ض مطلع
العام اجلديد.
وي �� �ش��ارك يف ب�ط��ول��ة م�سل�سل "وعد
ال�شيطان" ك� � ��ل م� � � � ��ن؛ فتحي
عبدالوهاب ،عائ�شة بن �أحمد� ،أحمد
ال��راف�ع��ي ،حممد �إب��راه�ي��م ي�سري،
خ��ال��د ك� �م ��ال ،وع� ��دد م ��ن �ضيوف
ال�شرف �أبرزهم نيللي ك��رمي ،وهو
من �إخراج كولني تييج ،الذي عُر�ض
ل��ه ه ��ذا ال �ع��ام امل���س�ل���س��ل ال�سعودي
"ر�شا�ش".
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كيف ميكن جتنب املر�ض خالل فرتة الربد؟
قال الطبيب الرو�سي املعروف �أندريه تيجلنيكوف� ،إنه
ين�صح بارتداء القبعة عندما تكون ح��رارة اجلو �أقل
من  0درجة مئوية ،وكذلك خالل الطق�س العا�صف
واملاطر.
و�شدد الطبيب على �ضرورة ارتداء القفازات� ،إذا كانت
ال�ي��دان ت�ب�ردان خ��ارج البيت .ويجب ارت ��داء اللفحة
والو�شاح عند اخلروج من املنزل.
و�أ� �ض��اف ال�ط�ب�ي��ب" :ي�شعر الإن �� �س��ان ب��ال�برد ب�شكل
�أ�سرع بدون غطاء للر�أ�س ،لأن الأج��زاء املك�شوفة من
اجل�سم تفقد احل��رارة ب�شكل �أ�سرع .وميكن �أن ي�ؤدي
انخفا�ض حرارة الر�أ�س �إىل العديد من العواقب غري

احلميدة لل�صحة .عند الربد ،ت�ضيق الأوعية الدموية
يف الر�أ�س ويحدث خلل يف تدفق الدم ،مما ي�ؤدي �إىل
تكوين جلطات دم��وي��ة ول��ذل��ك ت��أث�ير �سلبي للغاية
على اجل�ه��از الع�صبي .ونتيجة ل��ذل��ك ،ميكن للمرء
�أن ي�صاب بالتهاب ع�صبي م��ؤمل يف الوجه والع�صب
الثالثي والتهاب الأذن و�أمرا�ض �أخرى".
ول �ت �ج �ن��ب ت�غ�ل�غ��ل ال�ب��رد يف اجل �� �س��م ع�ب�ر القدمني
وال���س��اق�ين وم�ن�ط�ق��ة ال�ع�ج��ز ،ي�ج��ب ارت� ��داء مالب�س
داخلية طويلة .يجب �أن نتذكر �أن ه��ذه املناطق من
اجل�سم معر�ضة ل�ل�برد ،ومي�ك��ن �أن ي ��ؤدي انخفا�ض
درجة حرارة اجل�سم فيها �إىل �أمرا�ض جدية.

لي�س ارتفاع �ضغط الدم

الك�شف عن عامل خطر �أكرب
من التدخني للنوبة القلبية!

امل�شم�ش
م � ��ن ا�� �ش� �ه ��ر ف ��واك ��ه
ال � �� � �ص � �ي ��ف ،ف ��امل ��ائ ��ة
غ � ��رام م ��ن امل�شم�ش
حت �ت��وي ع �ل��ى امالح
م � �ع� ��دن � �ي� ��ة ك� �ث�ي�رة
وخ�صو�صا الفو�سفور
واحلديد والكال�سيوم
وال � � �ب � ��وت � ��ا� � � �س � � �ي � ��وم
وف � � � �ي � � � �ت� � � ��ام � �ي ��ن A
وف � � � �ي � � � �ت� � � ��ام� �ي� ��ن B
وفيتامني  ،Cويوجد
يف امل� ��� �ش� �م� �� ��ش 13
غراما من ال�سكر و1
غ ��رام ب��روت�ين و30
مليغرام دهون و 20غرام كال�سيوم و 20مليغرام حديد والياف.
فوائده:
 يفيد يف تعديل احلمو�ضة ال�ضارة الباقية يف اجل�سم من بع�ض االغذية. من اقوى العوامل النباتية يف تقوية العظام واالن�سجة لأنه يزيد منن�شاطها ومنوها.
 يزيد من قوة اجل�سم الدفاعية للأمرا�ض. مفيد يف ح��ال��ة ف�ق��ر ال ��دم وين�شط وظ��ائ��ف ال�ك�ب��د واالع �� �ص��اب ويقويال�شعر.

ـ من هي �أول ملكة فرعونية يف ع�صر الدولة احلديثة
قامت ب�إر�سال بعثات جتارية لبالد بونت؟
امللكة حت�شب�سوت.

ـ ما هو ا�سم الدولة الأوروبية التي تقع بني دولتي
فرن�سا و�أ�سبانيا؟
دولة �أندورا.

ـ ك��م ه��و ع��دد العظمات ال��ت��ي يتكون منها �سمكة
القر�ش؟
ال يوجد ـ �صفر.

ـ ما معنى كلمة واحة ؟
هذه الكلمة فرعونية الأ�صل وقد �سمى بها الفراعنه كل مكان يقع عند
عني ماء يف ال�صحراء

نيكول كيدمان خالل ح�ضورها حفل توزيع جوائز  InStyleال�سنوي يف لو�س �أجنلو�س .رويرتز

حتدث نوبة القلب نتيجة االن�سداد املفاجئ �أو التدريجي لتدفق الدم �إىل
القلب ،والذي يظهر من خالل نوبة من الأعرا�ض ،مثل �أمل يف ال�صدر.
وه�ن��اك اث�ن��ان م��ن الأ��س�ب��اب املعروفة على نطاق وا��س��ع للنوبات القلبية:
ارت�ف��اع الكولي�سرتول وارت�ف��اع �ضغط ال��دم ،ولكن ميكن القول �إن عامل
خطر �آخر �أقل �شهرة قد يكون �أكرث �ضررا ،ونادرا ما يجري احلديث عنه،
وهو ال�شخري املفرط ،الذي يعيق مرور الهواء وي�سبب انقطاع النف�س �أثناء
النوم.
و�أو�ضحت �سل�سلة من الدرا�سات التي تدر�س �آثار النوم على القلب ،خماطر
انقطاع التنف�س �أثناء النوم.
ُ
و�أظهرت �إح��دى الدرا�سات التي ن�شرت يف جملة ،Laryngoscope
�أن ال�شرايني ال�سباتية عند ال�شخري بها ج��دران �شريانية �سميكة .وهذا
االنتفاخ يف اجلدران ي�شري �إىل �ضرر ناجت عن ال�صدمة وااللتهاب الناجم
عن اهتزازات ال�شخري.
واق�ترح��ت درا� �س��ات �أخ ��رى ت ��أث�يرا �سببيا عك�سيا ،م��ا ي�شري �إىل �أن تلف
ال�شرايني كان يف الواقع �سبب توقف التنف�س �أثناء النوم.
واق�ترح الباحثون �أن ال�ضرر ال�شرياين ي�أتي �أوال ،حيث يقلل من كمية
الأك�سجني يف الدم والذي بدوره ي�سبب م�شاكل يف التنف�س.
و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن ال�شخري عامل خطر �أكرب للإ�صابة بال�سكتة
الدماغية والنوبات القلبية مقارنة بالتدخني �أو زيادة الوزن �أو ارتفاع ن�سبة
الكولي�سرتول يف الدم.
ووج��دت جمموعة خمتلفة من الأب�ح��اث التي تدر�س �آث��ار ال�شخري على
القلب� ،أن هناك خطرا م�ضاعفا للإ�صابة با�ضطراب �ضربات القلب بني
الأف��راد امل�صابني بانقطاع التنف�س �أثناء النوم ،وخطر الإ�صابة بق�صور
القلب بن�سبة .140%
وهناك عدد كبري من الفر�ضيات التي تك�شف عن الت�أثري ال�سببي النقطاع
التنف�س �أثناء النوم على هذه احلاالت.
ويحدث انقطاع النف�س االن�سدادي النومي ،وه��و ال�شكل الأك�ثر �شيوعا
للحالة ،ب�سبب انهيار �أو ان�سداد جمرى الهواء العلوي �أثناء النوم.
و�إذا تركت دون عالج ،ميكن �أن ت�ؤدي �إىل عدد من امل�شاكل ال�صحية مبا يف
ذلك ارتفاع �ضغط ال��دم وال�سكتة الدماغية وع��دم انتظام �ضربات القلب
وال�سكري وال�سمنة.
ويعتقد بع�ض الباحثني �أن امل�صابني يكونون م�ستيقظني با�ستمرار وبالتايل
ي�شعرون بالإرهاق �أثناء النهار ،حيث يقرتح البع�ض �أن هذا قد يكون عامال
م�ساهما.
وم��ن املثري لالهتمام �أن ه��ذه احلالة موجودة ل��دى � 47إىل  83%من
الأ�شخا�ص امل�صابني ب��أم��را���ض القلب والأوع �ي��ة ال��دم��وي��ة ،و 35%من
الأ�شخا�ص امل�صابني بارتفاع �ضغط الدم.

• هل تعلم �أن الأفوكادو حتتوي على �سعرات حرارية �أكرث من �أي فاكهة �أخرى.
• هل تعلم �أن الأمريكيني ي�أكلون  18مليار قطعة نقانق هوت دوغ كل عام.
• هل تعلم �أن الب�صل ينتمي �إىل عائلة الزنبق.
•  80%من الورود يف العامل ت�أتي من قارة �آ�سيا.
• املحيط الهادي هو �أكرب حميط يف العامل.
• ي�ستغرق املحار � 5سنوات ليت�شكل الل�ؤل�ؤ يف داخله بحجم متو�سط.
• هل تعلم �أن عظام احلمامة تزن �أقل من ري�شها.
• هل تعلم �أن الديك ال ميكنه �أن ي�صيح �إال بتمديد رقبته.
• هل تعلم �أن الدالفني ميكنها �سماع الأ�صوات حتت املاء عن بعد  24كيلومرت.
• هل تعلم �أنك حترك  72ع�ضلة عندما تتحدث.
• هل تعلم �أن ليوناردو دافين�شي ا�ستغرق � 10سنوات لر�سم لوحة املوناليزا.
• هل تعلم �أن املر�ض الأكرث �إنت�شارا هو ت�س ّو�س الأ�سنان.

املحتال
حدث يف احدى املدن القدمية ان احد الرجال الفقراء ويدعي هوزان جل�س ذات يوم يحادث نف�سه ويت�ساءل �إىل
متى �سيظل على هذا الفقر ،ملاذا ال يعي�ش مثل من حوله �سعيدا غنيا ي�ستطيع ان يجد كل ما يتمناه  ..ف�سمع
من يرد عليه ويقول له  :عليك ان ت�سلك طريق احليلة لتغتني وتعي�ش �سعيدا ،فنظر حوله فوجد �شيطانه وقد
ظهر له يف مر�آته وهو يبت�سم ابت�سامة خبيثة فقال لل�شيطان :وما هي تلك احليلة التي اعي�ش بها غنيا ،ابت�سم
ال�شيطان وتركه وان�صرف وطوال الليل والرجل من�شغل يفكر حتى جاءت الفكرة .
يف اليوم الثاين تظاهر باملر�ض فاخذ جريانه وا�صدقاءه ي�أتون لالطمئنان عليه ومنحه بع�ض الطعام وهنا بد�أ
تنفيذ خطته ،فاختار احدهم وكان معروفا بني النا�س بالرثثرة وانه ال يكتم �سرا وقال له :يا �صديقي العزيز
�س�أموت هنا دون ان اعي�ش ولو ليومني ..رغم اين ا�ستطيع لو املك �صحتي ان اعي�ش ملكا ..ف�أ�ستغرب الرجل
وقال :كيف ،فقال له هوزان انه �سري� ،سري اخلا�ص الذي ال ابوح به اال ملن يدفع الكثري وغم�ض عيناه وتظاهر
بالنوم واملر�ض ال�شديد.
ذهب الرجل ايل احد االثرياء وقال له لقد عرفت ان لدي هوزان �سر كبري من يعرفه ي�صبح اغني االغنياء لكن
يجب ان يدفع له الكثري ليعرفه .فقال الغني :ح�سنا �سرنى ..وذهب الغني ايل هوزان وتناق�شا ثم قرر ان يدفع
لهوزان ع�شرة االف قطعة ذهبية ويرتك له ال�سر وهو كنز خمبئ يف كهف جبلي اغلق عليه بقطعة كبرية من
احلجر ي�ضم كنوز امللك ال�سابق لتك املدينة وهو يقدر مبئات االوزان من الذهب واجلواهر من يذهب للبحث
عنه يذهب يف ليلة قمرية .
احذ هوزان النقود وطلب من الغني ان ال يبوح بال�سر ويف خالل ا�سبوع كان هناك ع�شرة من االغنياء كل منهم
دفع لهوزان ع�شرة االف قطعة ذهبية ويعي�ش يف انتظار اول ليلة قمرية وهي ت�أتي بعد ا�سبوع ..وقبل ان مير
ذلك اختفى هوزان وذهب اىل مدينة ال يعرفه فيها احد ليعي�ش عي�شة امللوك ويفتتح جتارة كبرية وياتي منها
بارباح ال ح�صر لها لكنه كان يعي�ش مهدد بانك�شاف امره فكثريا ما �سمع من امه ان الدنيا �صغرية فهل ياتي
يوما يعرف النا�س فيه حقيقة هذا املحتال وهل وجد الع�شرة االغنياء كنزهم املدفون حتت �سفح اجلبل يف ليلة
قمرية.

